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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Karya-karya tersebut 

cukup beragam dilihat dari aspek jenis publikasinya, mulai dari institusi 

pendidikan tinggi hingga jurnal independen namun tetap berafiliasi ke perguruan 

tinggi tertentu. Semua jenis penelitian tersebut berkait erat dengan pendidikan 

politik atau dengan partisipasi pemilih pemula. Dalam konteks penelitian ini 

dikhususkan pada pelajar SMA.  

Penelitian sejenis yang pertama dipublikasikan pada tahun 2012, oleh 

Pan Yihui dari Jiangxi Science & Technology Normal University, Nanchang 

Jiangxi China dan Tu Keqin dari Nanchang Taohua School, Nanchang Jiangxi 

China berjudul Method Innovation of Undergraduate Ideological and Political 

Education Based on Network Environment. Masalah yang dibahas adalah 

pengaruh lingkungan jaringan dalam hidup kita dan pembelajaran di berbagai 

bidang seperti sains, budaya, pertanian, dan ekonomi dengan perkembangan 

kecepatan tinggi. Hal itu berkaitan dengan pendidikan ideologis dan politik 

sarjana sehingga harus dicari inovasinya. Metode penelitian yang efektif untuk 

pendidikan ideologis dan politik merupakan topik yang paling penting untuk 

diperhatikan para guru di perguruan tinggi. Dengan perkembangan informasi 

berkecepatan tinggi, jaringan telah menjadi bagian penting dari kehidupan, kerja, 

dan pembelajaran. Jaringan membawa dunia yang kaya dan penuh warna ke siswa 
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dengan segala efek negatifnya.  

Tulisan kedua karya Catherine M. Reidy dkk. dari University of Notre 

Dame, Notre Dame USA dengan judul The Political Sosialization of Youth in a 

Post-Conflict Community. Penelitian Catherine diawali dengan kutipan tentang 

maraknya perang saudara dengan ditandai oleh konflik etnis berdasarkan data 

UNICEF pada tahun 2009. Dalam konteks kekerasan etno-politik yang semakin 

lazim ini, orang-orang muda termasuk di antara mereka yang paling terpengaruh. 

Pemuda terkena dampak langsung dan secara tidak langsung oleh kekerasan 

politik, baik sebagai pejuang, pelaku yang tertangkap dalam baku tembak, atau 

sebagai saksi sehingga menimbulkan kerugian dan penghancuran besar-besaran.  

Studi ini mengeksplorasi dinamika interpersonal dan sosial yang 

memfasilitasi atau menghambat hubungan antarkelompok positif untuk generasi 

yang lahir setelah kekejaman massa. Secara khusus, ini berfokus pada realitas 

aktual sosialisasi politik, atau jalan di mana seseorang mengembangkan orientasi 

politik dengan belajar tentang hubungan masyarakat yang relevan secara sosial. 

Dalam penetapan pembagian antar kelompok, pendekatan sosialisasi politik ini 

dapat membantu memahami perkembangan atribusi remaja terhadap perilaku 

dalam interaksi antarkelompok, khususnya bagaimana pesan politik dikirimkan 

oleh aktor kunci terkait dengan apakah orang muda mengganggu atau 

mempertahankan status quo. 

Artikel ketiga berjudul The Research of How to Effective Implementation 

the Political Education in Employment Guidance for University Students 

(Penelitian tentang seberapa efektif pengaruh dari implementasi Pendidikan 

Politik dalam Pemilihan Pekerjaan bagi Mahasiswa) ditulis oleh Rong Yu dari 
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College of Media Sciences, Changchun Normal University, Changchun, Jilin, 

China. Penelitian ini bermula dari munculnya masalah ketenagakerjaan 

mahasiswa, baik dari perguruan tinggi keguruan maupun perguruan tinggi umum. 

Sekilas memang tidak terdapat hubungan antara pendidikan politik dengan 

mahasiswa calon guru. Namun fenomena yang terjadi tidak demikian karena 

karakteristik dalam pekerjaan bagi mahasiswa di perguruan tinggi keguruan 

berbeda dengan mereka yang ada di kelas umum. Mahasiswa pendidikan umum 

harus melewati tahap panduan mencari pekerjaan, sehingga mereka benar-benar 

memiliki objek yang pasti dalam pandangan pekerjaannya, atau memiliki 

pemahaman secara ideologi pada pekerjaan yang diambil.    

Kurangnya pendidikan ideologi dan politik terkait ketenagakerjaan pada 

bagian pengenalan masalah yang dihadapi, menjadi fenomena umum semua jenis 

universitas dan perguruan tinggi. Tujuan mahasiswa perguruan tinggi keguruan 

adalah untuk lulus di saat mereka telah memenuhi segala syarat yang diperlukan. 

Jenis pekerjaan mahasiswa untuk semua jenis sekolah adalah institusi dan 

departemen. Arah ketenagakerjaan mahasiswa keguruan bisa dibagi menjadi dua 

yakni mengajar dan mengadakan penelitian. Kedua jenis persyaratan 

ketenagakerjaan ini berbeda, oleh karena itu dalam panduan mendapatkan 

pekerjaan harusnya dilakukan proses pembedaan antar keduanya.  

Political Education Through the University: a Survey of Nigerian 

University Students sebagai artikel keempat diawali dengan paparan bukti-bukti 

aktivitas mahasiswa bermunculan sebelum kemerdekaan Nigeria. Artikel ini 

ditulis oleh M.A. Adelabu dari Department of Educational Administration and 

Planning, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria dan A.O. Akinsolu dari 
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National Institute of Educational Planning and Administration, Ondo, Nigeria. 

Bukti lain yaitu dengan berdirinya Yaba Higher College, University College of 

lbadan dan pengaruh beberapa mahasiswa Nigeria yang memiliki kesempatan 

untuk belajar di luar negeri. Telah tercatat bahwa tempo aktivitas meningkat pesat 

pasca periode kemerdekaan dan selanjutnya diikuti berdirinya banyak universitas 

di Nigeria.  

Sifat agresif pelajar sebelum kemerdekaan sangat penting untuk melawan 

kolonialisme, khususnya pada awal 1920-an. Pada tahun 1925 misalnya, para 

siswa Nigeria bergabung dengan rekan-rekan mereka di Afrika Barat untuk 

membentuk serikat pekerja Afrika Barat (WASU) di bawah kepemimpinan seorang 

Nigeria (Oladipo Solanke) hingga pada tahun 1942 menuntut pemerintahan 

sendiri di koloni Afrika Barat. 

Tulisan kelima terkait perilaku pemilih pemula di Malaysia dengan judul A 

Survey on Young Voters Trust Towards the Campaign of Janji Ditepati Before 13th 

General Election karya Suhaimee Saahar dari Universiti Teknologi MARA 

(UITM), Faculty of Communication and Media Studies, Shah Alam Selangor 

Malaysia. Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan pemilu di Malaysia dalam 

kaitannya dengan kepercayaan pemilih pemula. Setelah Pemilu Malaysia ke-12, 

Barisan Nasional (BN) sebagai partai berkuasa selama 50 tahun telah kehilangan 

2/3 mayoritas di parlemen karena beberapa isu yang telah mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat terhadap BN. Kerugian tersebut menjadi tantangan utama 

bagi BN untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Terlepas dari kenyataan, 

pemerintahan Barisan Nasional di bawah Dato 'Seri Najib Tun Razak sebagai 

perdana menteri keenam bekerja keras dengan memperkenalkan beberapa 
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kebijakan baru di tingkat nasional seperti konsep 1 Malaysia, Rencana 

Transformasi Pemerintah, dan Rencana Transformasi Ekonomi untuk 

mengarahkan negara ini ke sebuah tingkat pencapaian dan kemajuan baru.  

Merupakan tantangan baru bagi Dato 'Sri Najib untuk menciptakan 

atmosfir politik baru, terutama membangun kepercayaan antara BN dan 

masyarakat untuk menghadapi Pemilu ke-13. Setelah Pemilu ke-12, dengan 

perubahan dan kemajuan teknologi informasi dan sekaligus proses demokratisasi 

informasi, pemerintah saat ini tidak lagi beroperasi dalam mode diam-diam. Saat 

ini, orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi baru yang mungkin 

membentuk dan mempengaruhi proses berpikir rasional mereka. Pada saat 

bersamaan, permintaan dari warga cukup menantang.  

Adi Soeprapto dan kawan-kawan melakukan penelitian lalu hasilnya 

diseminarkan. Judulnya Komunikasi dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih 

Pemula dalam Pemilihan Umum 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh fenomena apatisme politik, dikenal dengan istilah 

golongan putih (golput) yang cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan 

demokrasi berkualitas. Hal ini dapat melumpuhkan demokrasi sehingga untuk 

mengantisipasi dan memberi solusi atas penurunan partisipasi warganegara dalam 

menggunakan hak pilih, perlu ditingkatkan program-program komunikasi sebagai 

bagian dari pendidikan politik yang menekankan pada dimensi kognitif dan 

perilaku. Karena itu, komunikasi memegang peran penting dalam setiap program-

program pendidikan politik. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemilih pemula 

memahami pemilihan umum dan bagaimana mereka mengakses dan mengambil 
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sumber-sumber informasi politik. Pengambilan data dilakukan melalui 

wawancara, diskusi kelompok terpusat, dan pelacakan terhadap dokumen-

dokumen yang terkait perilaku pemilih pemula.  

Hasilnya menunjukkan bahwa persoalan politik menurut pemilih pemula 

tidak dibatasi hanya masalah pemilu. Temuan lainnya, pemilih pemula tidak 

cukup memahami tentang politik secara baik. Selanjutnya disebut bahwa media 

menjadi sarana penting bagi sosialisasi. Terakhir, keberadaan televisi, surat kabar, 

dan media online merupakan media utama untuk mendapatkan informasi politik.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ibnu Hamad, Helmi Qodrat Ichtiat, 

dan Zulham dengan judul Political Education Through the Mass Media? A Survey 

of Indonesian University Students. Penelitian ini mempertanyakan keberadaan 

pendidikan politik oleh  media massa dalam kaitannya dengan partisipasi politik 

mahasiswa. Penelitian menggunakan 1000 sampel mahasiswa dari beberapa 

universitas, dengan rincian 767 laki-laki dan 233 perempuan. Mereka berusia 17-

21 tahun dan dipilih secara acak.  Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan 

politik melalui media massa bagi mahasiswa tidak mempengaruhi tingkat 

partisipasinya, namun meningkatkan pengetahuan dan sikapnya. 

Laporan penelitian sejenis lainnya ditulis oleh John B. Holbein dan D. 

Sunshine Hillygus dari Duke University dengan judul Making Young Voters: The 

Impact of Preregistration on Youth Turnout. Penelitian dilatarbelakangi oleh 

keraguan atas reformasi pemilihan Amerika dalam meningkatkan partisipasi 

pemilih, terutama pemilih pemula. Reformasi pemilihan dimaksud adalah 

preregistration atau registrasi awal terhadap individu yang lebih muda dari 18 

tahun. Pendekatan pertama dilakukan secara nasional pada tahun 2000-2012. 
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Selanjutnya, pendekatan berfokus pada negara bagian Florida. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa undang-undang preregistration 

meningkatkan angka partisipasi pemilih sebesar 13%. Temuan lainnya menyebut 

bahwa preregistration meningkatkan jumlah pemilih di berbagai subkelompok, 

termasuk jenis kelamin, ras, dan kegemaran. Selain membicarakan kebijakan 

debat yang tepat waktu, hasil penelitian juga memberikan kerangka yang 

membantu menjelaskan jika reformasi pemilu berupa preregistration dapat 

meningkatkan jumlah pemilih. Dengan demikian undang-undang preregistration 

dapat meningkatkan jumlah pemilih.     

Penelitian selanjutnya berjudul Pathway to Political Participation: The 

Influence of Online and Offline News Media on Internal Efficacy and Turnout of 

First-Time Voters. Penelitian dilakukan oleh Judith Moeller, Claes de Vreesel, 

Frank Esser, dan Ruth Kunz. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya 

kaum muda (termasuk siswa SMA) memandang politik sebagai wilayah atau 

tempat yang rumit. Karena itu muncullah kesan bahwa mereka tidak memenuhi 

syarat atau tidak cukup kompeten berpartisipasi di dalamnya. Selain itu dipicu 

pula oleh penurunan partisipasi politik di antara generasi muda, termasuk di 

Amerika dan Eropa. 

Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan berita dan pesan sipil 

dapat berkontribusi pada pertumbuhan inisiatif internal dalam periode yang sangat 

penting untuk pengembangan keterampilan politik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berita surat kabar sebagai prediktor terkuat dan paling signifikan dibanding 

berita online dan berita TV. Dengan demikian kaum muda memperoleh 

kepercayaan dan kompetensi untuk berpartisipasi dalam sistem politik dengan 
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menggunakan informasi politik bukanlah proses sederhana dan lugas.  

The Political Consequences of Low Youth Participation in Contemporary 

Democracies tulisan Daniela ˇSirini´c merupakan laporan penelitian sejenis 

berikutnya. Karya disertasi ini merupakan tes empiris dari proposisi, partisipasi 

yang tidak setara dapat menyebabkan pengaruh yang tidak seimbang. Adapun 

rumusan masalahnya yaitu, apakah ketidaksetaraan dalam representasi politik 

mengikuti ketidaksetaraan dalam partisipasi politik? Rumusan masalah ini 

mengarahkan fokus penelitian pada dua komponen representasi dan menganalisis 

dampak ketidaksetaraan partisipatoris kaum muda terhadap preferensi kebijakan 

dan representasi minat mereka. 

Analisis empiris menunjukkan temuan terpenting bahwa bias usia pada 

kehadiran tidak memiliki konsekuensi negatif pada kebijakan dan representasi 

kepentingan kelompok usia. Kaum muda rata-rata lebih dekat dengan wakil 

mereka daripada orang dewasa dan pihak-pihak yang mereka dukung mewakili 

pandangan mereka sebanyak pandangan dari kelompok usia lain. Dengan 

demikian pelepasan kaum muda dari politik tidak memiliki konsekuensi langsung 

bagi perwakilan politik mereka.  

Tulisan Brenda O’Neill berjudul Indifferent or Just Different? The 

Political and Civic Engagement of Young People in Canada dirujuk karena 

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian O’Neill atas keterlibatan 

politik pemuda Kanada bertolak dari fenomena menurunnya tingkat partisipasi 

mereka. Hal ini termasuk di negara-negara Barat tempat asal sistem demokrasi. 

Padahal partisipasi pemilih, termasuk pemilih muda, menjadi penanda penting 

bagi kesehatan demokrasi di sebuah negara.  



24 
 

Penelitian ini merupakan penelitian survei terhadap pemilih muda di 

Kanada. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan siklus kehidupan dalam 

pemungutan suara juga terlibat dalam pola partisipasi dengan organisasi politik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi meningkat ketika seseorang 

bergerak melalui kehidupan. Temuan lainnya adalah pemilih muda bukanlah 

kelompok homogen karena di dalamnya terdapat variasi umur, tingkat pendidikan, 

latar etnis, jenis kelamin, dan sebagainya. Implikasi keragaman tersebut semakin 

mengukuhkan bahwa pemilih muda di Kanada bukan acuh tak acuh terhadap 

politik, namun mereka memerlukan perlakuan berbeda karena heterogenitasnya. 

Penelitian sejenis berikutnya dilakukan oleh Cynthia J. Bogard, Ian 

Sheinheit, dan Renee P. Clarke dengan judul Information They Can Trust: 

Increasing Youth Voter Turnout at the University. Penelitian ini dilakukan karena 

fenomena penurunan kehadiran pemilih muda dalam pemungutan suara, terlebih 

bila dibandingkan kelompok penduduk yang lebih tua. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif ini memilih subjek pemilih muda di universitas dengan 

rentang usia 18-25 tahun.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kehadiran pemilih 

muda akan terjadi jika mereka mendapat informasi yang terpercaya. Hal ini 

mengingat para pemilih muda tidak memiliki modal sosial terkait pemungutan 

suara, tidak memiliki jaringan di antara mereka, dan tidak memiliki kepercayaan 

terhadap kegunaan hasil pemungutan suara. Karena itulah penguatan kepercayaan 

kepada tiga hal tersebut akan mampu meningkatkan kehadiran pemilih muda di 

universitas. 

Uninterested Youth? Young People’s Attitudes towards Party Politics in 
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Britain merupakan judul laporan penelitian yang tulis oleh Matt Henn, Mark 

Weinstein, dan Sarah Forrest. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pemilu 

Inggris pada tahun 2001 dan 2005, ketika jumlah pemilih yang tidak hadir 

melebihi jumlah pemilih buruh. Terlebih data menunjukkan bahwa mayoritas 

pemilih yang tidak hadir adalah kaum muda. Hal ini semakin menguatkan dugaan 

bila pemilih muda jelas-jelas melepaskan diri dari politik formal di Inggris.  

Padahal pemerintah saat itu sedang menjajaki cara-cara pemungutan suara yang 

lebih mudah.  

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini mengkaji data yang berasal 

dari survei nasional terhadap 700 pemilih muda. Pertanyaan pokoknya adalah, 

mengapa pemilih muda apatis politik atau merasa asing terhadap politik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemilih muda Inggris menganggap politik itu 

“pemerintah” (25%), “bagaimana  negara dijalankan” (19 %), “berbicara dan 

berdebat” (7%), dan “orang mengambil keputusan atas nama kami” (6%). Bagian 

menarik lainnya, pemilih muda mendefinisikan politik sangat berkaitan dengan 

konsepsi politik dalam pengertian sempit yang diambil oleh ilmu politik arus 

utama. 

Peningkatan partisipasi pemilih muda menjadi topik menarik di banyak 

negara selama beberapa tahun terakhir. Jacqueline Amy Dycke-Norris dari Iowa 

State University mengkajinya dalam penelitian berjudul Youth Voter Mobilization 

Techniques and Their Effectiveness in the 2008 Iowa Democratic Caucuses. 

Selain kajian tentang teknik menggerakkan pemilih muda, di dalamnya juga 

membahas keefektifan teknik mobilisasi. Digunakan empat pertanyaan sebagai 

rumusan masalah, seperti mengapa pemilih muda menghadiri pertemuan 
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antartokoh partai politik, apa peran kontak antar-rekan dan jejaring sosial selama 

musim pertemuan tertutup, apa peran kampanye dan kelompok sipil dalam 

pelatihan pemilih dan informasi pertemuan tertutup, apakah peran kandidat dan 

staf mereka dalam meminta orang untuk berpartisipasi dalam proses politik.  

Peneliti menggunakan teknik diskusi kelompok terfokus dalam menggali 

data dari subjek penelitian. Adapun tujuan penelitian untuk mengeksplorasi alasan 

peningkatan partisipasi pemilih muda. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

peningkatan jumlah pemilih berdampak pada cara kampanye dan cara kandidat 

memperlakukan pemilih muda. Selanjutnya, peningkatan partisipasi pemilih muda 

berpotensi mengubah kondisi politik dan memiliki efek dramatis pada demokrasi 

secara keseluruhan.   

Topik pendidikan politik sebagai pembahasan selanjutnya ditulis oleh 

Tania D. Mitchell dari Universitas Minnesota dan Kathleen M. Coll dari 

Universitas San Francisco dengan judul Ethnic Studies as a Site for Political 

Education: Critical Service Learning and the California Domestic Worker Bill of 

Rights. Studi ini mengangkat permasalahan gerakan pekerja lokal California 

dalam memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Hak Pekerja. Di dalamnya 

terkandung pendidikan politik yang amat bermakna karena para aktivis mampu 

menggerakkan kekuatan akar rumput dengan beragam latar etnik. 

Studi etnik merangkul fakta bahwa produksi pengetahuan tidak hanya 

melibatkan materi akademik, tetapi juga berakar pada hubungan dialektik antara 

pengalaman hidup, politik, dan aktivitas manusia. Kemasan yang digunakan untuk 

melibatkan beragam unsur tersebut berupa kursus keterlibatan dalam aksi politik. 

Aksi ini berupa gerakan sosial akar rumput dengan memanfaatkan kampanye 
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legislatif sebagai salah satu dari banyak alat untuk membangun kekuasaan bagi 

para imigran dan wanita kelas pekerja. Hasil yang diperoleh dari gerakan akar 

rumput ini menyaratkan perubahan di dunia diawali dari aktivitas menciptakan 

pengetahuan dan memberdayakan diri mereka sendiri. 

Kajian berikutnya membahas dilema pendidikan politik sebagai dasar 

transformasi gerakan jemaah tarbiyah. Penelitian yang dilakukan Nasiwan dari 

Universitas Negeri Yogyakarta berjudul The Dilemma of Political Education as a 

Transformation Basis of Jemaah Tarbiyah Movement. Penelitian berpendekatan 

kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dilema yang terjadi dalam pendidikan 

politik yang dilakukan Gerakan Jemaah Tarbiyah. Pengumpulan data dengan 

menggunakan metode wawancara terdokumentasi dan mendalam hingga 

dilanjutkan dengan analisis kritis. 

Hasil penelitian menyebut bahwa pendidikan politik dalam tataran 

gerakan misioner dapat memengaruhi Jemaah Tarbiyah dalam mentransformasi 

gerakan dengan mentransformasikan berbagai pengetahuan, sikap, dan kesadaran 

politik. Berikutnya, ada kecenderungan pendidikan politik telah menggeser peran 

sebagai instrumen indoktrinasi bagi partai untuk mentransmisikan nilai dan 

membenarkan berbagai kebijakan yang diputuskan elite partai. Hasil lainnya 

berupa dilema antara keinginan menjaga kualitas dengan konsekuensi minim 

pengikut, atau mengejar kuantitas pengikut dalam jumlah besar namun dengan 

kualitas idealisme yang rendah.  

Kediktatoran militer Argentina runtuh disinyalir berkat keberhasilan 

pendidikan politik. Inilah daya tarik yang diungkap Roxana Morduchowicz dalam 

penelitian berjudul News Papers as Texts for Students’ Political Education The 
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Case of Argentina. Penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena ‘melek’ informasi 

warga negara khususnya anak-anak muda usia sekolah terhadap beragam media. 

Di antara beragam media sumber informasi seperti radio, TV kabel, majalah, dan 

film, ternyata surat kabar memiliki banyak keunggulan.  Premis awal penelitian 

menyebut bahwa perbedaan dalam akses informasi membawa perbedaan dalam 

hal peluang pendidikan dan kondisi sosial ekonomi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek siswa, 

guru, dan kepala sekolah dari 20 sekolah umum di Buenos Aires. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner, kegiatan wawancara, dan observasi kelas. Beberapa 

temuan penelitian antara lain, penggunaan surat kabar sebagai teks sosial untuk 

mempromosikan pendidikan politik tampaknya tidak mudah. Muncul ketakutan 

guru ketika mereka membahas isu-isu politik berdasarkan pemberitaan surat kabar 

di ruang-ruang kelas. Selanjutnya, siswa yang teratur membaca surat kabar di 

sekolah memiliki skor yang lebih baik. Selain itu, surat kabar mempengaruhi 

secara positif pengetahuan politik dan memiliki potensi memperkuat budaya 

politik siswa.  

Kekuasaan negara yang menaungi rakyatnya, bahkan ‘mengkoloni’ 

negara lain diyakini sebagai hasil dari pendidikan politik. Inilah yang akan dikaji 

lebih mendalam oleh Julian Go dari University of Chicago. Penelitian dengan 

judul Chains of Empire, Projects of State: Political Education and U.S. Colonial 

Rule in Puerto Rico and the Philippines, bertujuan untuk melacak dan 

menjelaskan tahap perkembangan politik Amerika Serikat atas Puerto Riko dan 

Filipina. Amerika menyebut kolonisasi atau imperialisme ini dengan pendidikan 

politik. Tujuannya, untuk membentuk rezim dengan cara-cara pemerintahan 
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demokratis bergaya Amerika.  

Penelitian survei dengan model perbandingan dua subjek ini mengguna-

kan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggabungkan literatur 

yang baru lahir tentang negara-negara kolonial dan proyek-proyek mereka. 

Pendidikan politik di Puerto Rico dan Filipina diproyeksikan untuk mendirikan 

rezim perlindungan yang akan mengajarkan pemerintahan demokratis bergaya 

Amerika. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan pemilihan umum, 

pendirian kantor, merancang undang-undang, dan pelatihan pengelolaan urusan 

sehari-hari di negara-negara koloni. Namun pendidikan politik di dua negara 

tersebut tidak selalu sama dan sering dirumuskan ulang serta dimodifikasi ketika 

mulai dijalankan. Penyebabnya adalah semua populasi tidak selalu setuju dan 

mematuhinya serta agen kolonial tidak bersatu dalam mencapai tujuan.   

Penelitian berjudul “KONSTRUKSI SISWA SEKOLAH MENENGAH 

ATAS (SMA) TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK  (Studi Fenomenologi pada 

Siswa SMA Negeri 3 Malang)”, ini meskipun terdapat kemiripan dengan 

kedelapan belas topik penelitian yang telah dibahas, namun terdapat beberapa 

perbedaan. Perbedaan utama terletak pada penggunaan teori. Pada penelitian-

penelitian sebelumnya teori yang digunakan umumnya teori sosial yang 

dipadukan dengan teori komunikasi, teori psikologi massa, teori ekonomi, dan 

teori politik. Namun dalam penelitian ini digunakan dua teori yaitu konstruksi 

sosial dan konstruktivisme pembelajaran. Selanjutnya terkait latar belakang, juga 

terdapat perbedaan karena penelitian ini didasari atas fenomena semakin 

antusiasnya siswa berkomunitas dan berorganisasi – tentu di dalamnya terdapat 

aktivitas politik – namun siswa cenderung tidak berminat untuk berkuasa dan 
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menekuni profesi sebagai politisi.  

Selain aspek penggunaan teori dan latar belakang, perbedaan lain terletak 

pada teknik penentuan informan dan subjek penelitian. Teknik yang digunakan 

adalah purposive sampling, karena personalia informan dan subjek sudah 

diketahui. Untuk informan adalah guru mata pelajaran PKn sedangkan subjek 

penelitian adalah Ketua OSIS dan Ketua PK (Perwakilan Kelas). Hal ini berbeda 

dengan penelitian sejenis yang telah dibahas, karena umumnya menggunakan 

random sampling.    

Tabel 2.1  

Data Penelitian Sejenis 

 
No Judul Jenis 

Publikasi 

Hasil 

1. Method Innovation of 
Undergraduate 
Ideological and 
Political Education 
Based on Network 
Environment/ Pan Yihui 
dan Tu Keqin/ 2011 

Procedia 
Engineering, 
Publised by 
Elsevier Ltd. 

Masalah yang dibahas adalah 
pengaruh lingkungan jaringan 
dalam hidup kita dan pembela-
jaran di berbagai bidang seperti 
sains, budaya, pertanian, dan 
ekonomi dengan perkembangan 
kecepatan tinggi. Dengan per-
kembangan informasi berkece-
patan tinggi, jaringan telah 
menjadi bagian penting dari 
kehidupan, kerja, dan pembela-
jaran. 
Penelitian inovasi pendidikan 
ideologis dan politik berdasar-
kan lingkungan jaringan menye-
babkan mereka mengetahui 
kebutuhan kelangsungan hidup 
bahkan kebutuhan hidup akan 
studi ideologis dan politik serta 
kebutuhan kehidupan spiritual. 
Persaingan, penyerapan, perlu-
asan, pendalaman dan kemajuan 
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seiring perkembangan zaman 
adalah langkah-langkah teori 
Marxisme. 

2. The Political 
Sosialization of Youth 
in a Post-Conflict 
Community/ Catherine 
M. Reidy dkk./  2014 

International 
Journal of 
Intercultural 
Relations, 
Publised by 
Elsevier Ltd. 

Studi ini mengeksplorasi dina-
mika interpersonal dan sosial 
yang memfasilitasi atau meng-
hambat hubungan antarkelom-
pok positif untuk generasi yang 
lahir setelah kekejaman massa. 
Secara khusus, ini berfokus pada 
realitas aktual sosialisasi politik, 
atau jalan di mana seseorang 
mengembangkan orientasi poli-
tik dengan belajar tentang hubu-
ngan masyarakat yang relevan 
secara sosial. Temuan penelitian 
ini relevan untuk teori mengenai 
hubungan antarkelompok, teru-
tama dalam konteks kekerasan 
bersenjata dan pembangunan 
perdamaian pasca-kesepakatan. 

3.  The Research of How 
to Effective 
Implementation the 
Political Education in 
Employment Guidance 
for University Students/  
Rong Yu/ 2012 

Procedia 
Social and 
Behavioral 
Sciences, 
Publised by 
Elsevier Ltd. 

Kurangnya pendidikan ideologi 
dan politik dalam panduan 
ketenagakerjaan di segi penge-
nalan masalah yang dihadapi, 
menjadi masalah umum di 
semua jenis universitas dan 
perguruan tinggi.  
Mahasiswa keguruan harus me-
miliki konsep politik dan ideo-
logi yang tinggi, guna memba-
ngun pandangan hidup, nilai dan 
harapan yang baik untuk 
pekerjaan, pengajaran, atau 
penelitian lapangan kerja di 
masa depan. 
Dari sudut pandang guru bimbi-
ngan ketenagakerjaan untuk 
mahasiswa keguruan dan analisa 
karakteristik bimbingan ketene-
gakerjaan siswa keguruan, me-
nunjukkan bahwa jenis pendidi-
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kan ini dilihat dari segi pendidi-
kan ideologi dan politik, menga-
lami masalah. 

4. Political Education 
Through the University: 
a Survey of Nigerian 
University Students/ 
M.A. Adelabu/ 2009 

African 
Journal of 
Political and 
International 
Relations  

Temuan utama dalam penelitian 
ini adalah pengaruh kurikulum 
pendidikan politik siswa. Kuri-
kulum sekolah penting dalam 
membentuk pemahaman siswa 
tentang dunia politik. Di negara 
dengan ideologi yang kuat, buku 
teks digunakan untuk mengin-
doktrinasi siswa. Mereka sering 
selektif dan mengandung bias. 
Namun, di universitas terutama 
dalam demokrasi seperti Nige-
ria, sulit untuk mengendalikan 
apa, dan bagaimana guru menaf-
sirkan buku teks. Sungguh, 
sosialisasi kampus memberikan 
pengetahuan politik kepada 
siswa tapi ternyata juga didapati 
selain proses pendidikan formal, 
siswa juga sering sangat dipe-
ngaruhi oleh rekan sebaya dan 
kelompok persahabatan. Dengan 
ini dikemukakan bahwa pendi-
dikan politik dapat dibentuk oleh 
apa yang ditransmisikan melalui 
kurikulum resmi. 

5. A Survey on Young 
Voters Trust Towards 
the Campaign of Janji 
Ditepati Before 13th 
General Election/ 
Suhaimee Saahar/ 2014 

Procedia 
Social and 
Behavioral 
Sciences, 
Publised by 
Elsevier Ltd. 

Terdapat beberapa tingkat keper-
cayaan pemilih pemula terhadap 
kampanye politik Barisan 
Nasional. Selanjutnya, tidak ada 
perbedaan signifikan antara jenis 
kelamin dan tingkat kepercayaan 
terhadap slogan Janji Ditepati. 
Temuan terakhir, tidak ada 
perbedaan signifikan antara 
penerimaan responden laki-laki 
dan perempuan terhadap Janji 
Ditepati 

6. Komunikasi dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan, pemahaman, dan 
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Proses Pendidikan 
Politik Pemilih Pemula 
dalam Pemilihan 
Umum 2014 di Daerah 
Istimewa Yogyakarta/ 
Adi Soeprapto dkk/ 
2014 

Komunikasi 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
“Veteran” 
Yogyakarta  

kesadaran bernegara menjadi 
kata kunci sebagai temuan 
penelitian. Dalam pandangan 
mereka, hal yang harus ada di 
dalam materi pendidikan politik 
adalah pengetahuan, pemaha-
man dan kesadaran tentang 
bernegara. Untuk apa bangsa 
Indonesia bernegara. Apa 
tujuan-tujuan berdirinya NKRI 
serta filosofis dan landasannya.  
Pengetahuan, pemahaman, dan 
kesadaran bernegara ini menjadi 
bagian yang paling substansial 
agar perilaku politik selalu tetap 
dan konsisten pada tujuan asasi 
NKRI ini didirikan. 

7. Political Education 
Through the Mass 
Media? A Survey of 
Indonesian University 
Students/ Ibnu Hamad, 
Helmi Qodrat Ichtiat, 
dan Zulham/ 2001 

Asia Pacific 
Media 
Educator, 
Research 
Online 

Penelitian ini mempertanyakan 
keberadaan pendidikan politik 
oleh  media massa dalam kaitan-
nya dengan partisipasi politik 
mahasiswa.  
Hasilnya menunjukkan bahwa 
pendidikan politik melalui me-
dia massa bagi mahasiswa tidak 
mempengaruhi tingkat partisi-
pasinya, namun meningkatkan 
pengetahuan dan sikapnya. 

8. Making Young Voters: 
The Impact of 
Preregistration on 
Youth Turnout/ John B. 
Holbein dan D. 
Sunshine Hillygus  

Duke 
University 

Latar belakang penelitian ini 
keprihatinan atas rendahnya 
partisipasi pemilih pemula. 
Dimunculkanlah preregistration 
atau registrasi awal terhadap 
individu yang lebih muda dari 
18 tahun. Pendekatan pertama 
dilakukan secara nasional pada 
tahun 2000-2012. Selanjutnya 
berfokus pada negara bagian 
Florida. 
Hasilnya membuktikan bahwa 
preregistration meningkatkan 
angka partisipasi pemilih sebe-
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sar 13% dan meningkatkan jum-
lah pemilih di berbagai subke-
lompok, termasuk jenis kelamin, 
ras, dan kegemaran.  

9. Pathway to Political 
Participation: The 
Influence of Online and 
Offline News Media on 
Internal Efficacy and 
Turnout of First-Time 
Voters/ Judith Moeller, 
Claes de Vreesel, Frank 
Esser, dan Ruth Kunz/ 
2014 

American 
Behavioral 
Scientist 

Kaum muda memandang politik 
sebagai wilayah atau tempat 
yang rumit. Karena itu muncul-
lah kesan bahwa mereka tidak 
kompeten berpartisipasi di 
dalamnya. Selain itu dipicu pula 
oleh penurunan partisipasi 
politik di antara generasi muda, 
termasuk di Amerika dan Eropa. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa berita surat kabar sebagai 
prediktor terkuat dan paling 
signifikan dibanding berita 
online dan berita TV. Karena itu 
memperoleh kepercayaan dan 
kompetensi kaum muda untuk 
berpartisipasi dalam sistem 
politik dengan menggunakan 
informasi politik bukanlah 
proses sederhana dan lugas.  

10. The Political 
Consequences of Low 
Youth Participation in 
Contemporary 
Democracies/ Daniela 
ˇSirini´c/ 2015 

Central 
European 
University 
Department 
of Political 
Science 

Penelitian ini merupakan tes 
empiris dari proposisi, partisipa-
si yang tidak setara dapat 
menyebabkan pengaruh yang 
tidak seimbang. Rumusan masa-
lahnya, apakah ketidaksetaraan 
dalam representasi politik meng-
ikuti ketidaksetaraan dalam 
partisipasi politik? Penelitian 
berfokus pada dua komponen 
representasi dan menganalisis 
dampak ketidaksetaraan partisi-
patoris kaum muda terhadap 
preferensi kebijakan dan repre-
sentasi minat mereka. 
Analisis empiris menunjukkan 
temuan terpenting bahwa bias 
usia pada kehadiran tidak 
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memiliki konsekuensi negatif 
pada kebijakan dan representasi 
kepentingan kelompok usia. 
Kaum muda rata-rata lebih dekat 
dengan wakil mereka daripada 
orang dewasa dan pihak-pihak 
yang mereka dukung mewakili 
pandangan mereka sebanyak 
pandangan dari kelompok usia 
lain. Karena itu, pelepasan kaum 
muda dari politik tidak memiliki 
konsekuensi langsung bagi 
perwakilan politik mereka. 

11. Indifferent or Just 
Different? The Political 
and Civic Engagement 
of Young People in 
Canada/ Brenda 
O’Neill/ 2007 

University of 
Calgary 

Penelitian keterlibatan politik 
pemuda Kanada bertolak dari 
fenomena menurunnya tingkat 
partisipasi mereka. Hal ini 
termasuk di negara-negara Barat 
tempat asal sistem demokrasi. 
Padahal partisipasi pemilih, 
termasuk pemilih muda, menjadi 
penanda penting bagi kesehatan 
demokrasi di sebuah negara.  
Penelitian ini merupakan survei 
terhadap pemilih muda di 
Kanada. Hasil penelitian menun-
jukkan kecenderungan siklus 
kehidupan dalam pemungutan 
suara juga terlibat dalam pola 
partisipasi dengan organisasi 
politik. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa partisipasi 
meningkat ketika seseorang 
bergerak melalui kehidupan. 
Temuan lainnya adalah pemilih 
muda bukanlah kelompok 
homogen karena di dalamnya 
terdapat variasi umur, tingkat 
pendidikan, latar etnis, jenis 
kelamin, dan sebagainya. 
Implikasi keragaman tersebut 
semakin mengukuhkan bahwa 
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pemilih muda di Kanada bukan 
acuh tak acuh terhadap politik, 
namun mereka memerlukan 
perlakuan berbeda karena 
heterogenitasnya. 

12. Information They Can 
Trust: Increasing Youth 
Voter Turnout at the 
University/ Cynthia J. 
Bogard, Ian Sheinheit, 
dan Renee P. Clarke  

Hofstra 
University 

Penelitian bermula dari fenome-
na penurunan kehadiran pemilih 
muda dalam pemungutan suara. 
Penelitian kualitatif ini memilih 
subjek pemilih muda di univer-
sitas dengan rentang usia 18-25 
tahun.  
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peningkatan kehadiran 
pemilih muda akan terjadi jika 
mereka mendapat informasi 
yang terpercaya. Hal ini 
mengingat para pemilih muda 
tidak memiliki modal sosial 
terkait pemungutan suara, tidak 
memiliki jaringan di antara 
mereka, dan tidak memiliki 
kepercayaan terhadap kegunaan 
hasil pemungutan suara. Karena 
itulah penguatan kepercayaan 
kepada tiga hal tersebut akan 
mampu meningkatkan kehadiran 
pemilih muda di universitas. 

13. Uninterested Youth? 
Young People’s 
Attitudes towards Party 
Politics in Britain/ Matt 
Henn, Mark Weinstein, 
dan Sarah Forrest/ 2005 

Nottingham 
Trent 
University 

Pemilu Inggris tahun 2001 dan 
2005, menunjukkan jumlah 
pemilih yang tidak hadir 
melebihi jumlah pemilih buruh. 
Terlebih data menunjukkan 
bahwa mayoritas pemilih yang 
tidak hadir adalah kaum muda. 
Hal ini semakin menguatkan 
dugaan bila pemilih muda jelas-
jelas melepaskan diri dari politik 
formal.  Padahal pemerintah saat 
itu sedang menjajaki cara-cara 
pemungutan suara yang lebih 
mudah.  
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Penelitian dengan pendekatan 
kuantitatif ini mengkaji data 
yang berasal dari survei nasional 
terhadap 700 pemilih muda. 
Pertanyaan pokoknya, mengapa 
pemilih muda apatis politik atau 
merasa asing terhadap politik. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemilih muda Inggris 
menganggap politik itu “urusan 
pemerintah” (25%), “bagaimana  
negara dijalankan” (19 %), 
“berbicara dan berdebat” (7%), 
dan “orang mengambil keputu-
san atas nama kami” (6%). 
Bagian menarik lainnya, pemilih 
muda mendefinisikan politik 
sangat berkaitan dengan konsep-
si politik dalam pengertian 
sempit yang diambil oleh ilmu 
politik arus utama. 

14. Youth Voter 
Mobilization 
Techniques and Their 
Effectiveness in the 
2008 Iowa Democratic 
Caucuses/ Jacqueline 
Amy Dycke-Norris/ 
2008  

Iowa State 
University 

Penelitian ini membahas teknik 
menggerakkan pemilih muda 
dan teknik mobilisasi. Di dalam-
nya terdapat empat pertanyaan 
sebagai rumusan masalah.  
Peneliti menggunakan teknik 
diskusi kelompok terfokus 
dalam menggali data. Adapun 
tujuan penelitian untuk meng-
eksplorasi alasan peningkatan 
partisipasi pemilih muda. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa 
peningkatan jumlah pemilih 
berdampak pada cara kampanye 
dan cara kandidat memperlaku-
kan pemilih muda. Selanjutnya, 
peningkatan partisipasi pemilih 
muda berpotensi mengubah 
kondisi politik dan memiliki 
efek dramatis pada demokrasi 
secara keseluruhan.   
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15. Ethnic Studies as a Site 
for Political Education: 
Critical Service 
Learning and the 
California Domestic 
Worker Bill of Rights/ 
Tania D. Mitchell dan 
Kathleen M. Coll/ 2017  

Universitas 
Minnesota 
dan 
Universitas 
San Francisco  

Studi ini membahas permasala-
han gerakan pekerja lokal Cali-
fornia dalam memperjuangkan 
pengesahan Undang-Undang 
Hak Pekerja. Di dalamnya 
terkandung pendidikan politik 
yang amat bermakna karena para 
aktivis mampu menggerakkan 
kekuatan akar rumput dengan 
beragam latar etnik. 
Studi etnik mengungkap fakta 
bahwa produksi pengetahuan 
tidak hanya melibatkan materi 
akademik, tetapi juga berakar 
pada hubungan dialektik antara 
pengalaman hidup, politik, dan 
aktivitas manusia. Kemasan 
yang digunakan untuk melibat-
kan beragam unsur tersebut 
berupa kursus keterlibatan 
dalam aksi politik. Aksi ini 
berupa gerakan sosial akar 
rumput dengan memanfaatkan 
kampanye legislatif sebagai 
salah satu dari banyak alat untuk 
membangun kekuasaan bagi 
para imigran dan wanita kelas 
pekerja. Hasil yang diperoleh 
dari gerakan akar rumput ini 
menyaratkan perubahan di dunia 
diawali dari aktivitas mencipta-
kan pengetahuan dan member-
dayakan diri mereka sendiri. 

16. The Dilemma of 
Political Education as a 
Transformation Basis of 
Jemaah Tarbiyah 
Movement/  Nasiwan/ 
2014 

Faculty of 
Social 
Sciences, 
Yogyakarta 
State 
University  

Penelitian kualitatif ini bertujuan 
untuk mengetahui dilema yang 
terjadi dalam pendidikan politik 
yang dilakukan Gerakan Jemaah 
Tarbiyah. Pengumpulan data 
dengan menggunakan metode 
wawancara terdokumentasi dan 
mendalam hingga dilanjutkan 
dengan analisis kritis. 
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Hasil penelitian menyebut 
bahwa pendidikan politik dalam 
tataran gerakan misioner dapat 
memengaruhi Jemaah Tarbiyah 
dalam mentransformasi gerakan 
dengan mentransformasikan ber-
bagai pengetahuan, sikap, dan 
kesadaran politik. Ada kecende-
rungan pendidikan politik telah 
bergeser peran menjadi instru-
men indoktrinasi bagi partai 
untuk mentransmisikan nilai dan 
membenarkan berbagai kebija-
kan yang diputuskan elite partai. 
Hasil lainnya berupa dilema 
antara keinginan menjaga kuali-
tas dengan konsekuensi minim 
pengikut, atau mengejar kuanti-
tas pengikut dalam jumlah besar 
namun dengan kualitas idealis-
me yang rendah.  

17. News Papers as Texts 
for Students’ Political 
Education The Case of 
Argentina/ Roxana 
Morduchowicz 

International 
Political 
Science 

Penelitian dilatarbelakangi oleh 
fenomena ‘melek’ informasi 
warga negara khususnya anak-
anak muda usia sekolah terhadap 
beragam media. Premis awal 
penelitian menyebut bahwa 
perbedaan dalam akses informa-
si membawa perbedaan dalam 
hal peluang pendidikan dan 
kondisi sosial ekonomi. Peneliti-
an ini bersubjek siswa, guru, dan 
kepala sekolah dari 20 sekolah 
umum di Buenos Aires. 
Pengumpulan data mengguna-
kan kuesioner, wawancara, dan 
observasi kelas.  
Temuan penelitian antara lain, 
penggunaan surat kabar sebagai 
teks sosial untuk mempromosi-
kan pendidikan politik tampak-
nya tidak mudah. Muncul keta-
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kutan guru ketika membahas 
isu-isu politik berdasarkan 
pemberitaan surat kabar di ruang 
kelas. Siswa yang teratur 
membaca surat kabar di sekolah 
memiliki skor yang lebih baik. 
Surat kabar mempengaruhi 
secara positif pengetahuan 
politik dan memiliki potensi 
memperkuat budaya politik 
siswa. 

18. Chains of Empire, 
Projects of State: 
Political Education and 
U.S. Colonial Rule in 
Puerto Rico and the 
Philippines/ Julian Go/ 
2000 

University of 
Chicago 

Penelitian ini bertujuan untuk 
melacak dan menjelaskan tahap 
perkembangan politik Amerika 
Serikat atas Puerto Riko dan 
Filipina. Amerika menyebut 
kolonisasi atau imperialisme ini 
dengan pendidikan politik. Tuju-
annya, untuk membentuk rezim 
dengan cara-cara pemerintahan 
demokratis bergaya Amerika. 
Langkah ini diwujudkan dalam 
bentuk penyiapan pemilihan 
umum, pendirian kantor peme-
rintah, merancang undang-
undang, dan pelatihan pengelo-
laan urusan sehari-hari di 
negara-negara koloni.  
Pendidikan politik di dua negara 
tersebut tidak selalu sama dan 
sering dirumuskan ulang serta 
dimodifikasi ketika mulai 
dijalankan. Penyebabnya semua 
populasi tidak selalu setuju dan 
mematuhinya serta agen 
kolonial tidak bersatu dalam 
mencapai tujuan.   
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B. Pendidikan politik  

1. Pengertian 

Pendidikan politik merupakan frasa terdiri atas dua kata. Pendidikan 

merupakan nomina, yang berasal dari verba “didik”. Kata ini mendapat awalan 

me- sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. 

Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan 

pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya pengertian 

“pendidikan” menurut KBBI ialah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam bahasa Inggris, education (pendidikan) 

berasal dari kata educate (mendidik). Artinya memberi peningkatan (to elicit, to 

give rise to), dan mengembangkan (to evolve, to develop). Dalam pengertian yang 

sempit, education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk 

memperoleh pengetahuan (Mc Leod, 1989 dalam Syah, 2008:10). 

Dalam pengertian luas, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses 

dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

pengertian lebih representatif, pendidikan ialah …the total proces of developing 

human abilities and behaviors, drawing on almost all life’s experiences (Tardif, 

1987 dalam Syah, 2008:10). Konsep ini memandang bahwa pendidikan adalah 

seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku 

manusia dan proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. 

Sebagian orang memahami arti pendidikan sebagai pengajaran karena 

pendidikan pada umumnya selalu membutuhkan pengajaran (lihat definisi dari 
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KBBI di atas). Jika pengertian seperti ini kita pedomani, setiap orang yang 

berkewajiban mendidik (seperti guru dan orang tua) tentu harus melakukan 

perbuatan mengajar. Padahal, mengajar pada umumnya diartikan secara sempit 

dan formal sebagai kegiatan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar ia 

menerima dan menguasai materi pelajaran tersebut, atau dengan kata lain agar 

siswa tersebut memiliki ilmu pengetahuan.  

Dictionary of Psychologi (1972) menyebut pendidikan sebagai the 

institutional procedures which are employed in accomplishing the development of 

knowledge, habits, attitudes, ect. Usually the term is applied to formal institution. 

Jadi, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti 

sekolah dan madrasah) dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan 

individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. 

Pendidikan dapat berlangsung secara informal dan nonformal di samping secara 

formal seperti di sekolah, madrasah, dan institusi-institusi lainnya. Bahkan, 

menurut definisi di atas, pendidikan juga dapat berlangsung dengan cara mengajar 

diri sendiri (self-instruction). 

Dalam strata masyarakat apapun, dari zaman dahulu sampai sekarang, 

pendidikan dipersepsikan sebagai sesuatu yang mulia (Alwasilah, 2010: 15). 

Dengan redaksional sedikit berbeda dan dikaitkan dengan konteks politik, 

pendidikan telah lama dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan 

menjelaskan tingkah-laku politik, dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung 

yang menyatakan bahwa pendidikan itu penting sebagai agen sosialisasi politik 

(Rush dan Althoff, 2013:67). Berdasarkan batasan tersebut, di sinilah urgensi dan 

keterkaitan antara pendidikan, politik, dan eksistensi sebuah negara. Dengan 
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demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi sebuah negara ditentukan pula oleh 

sistem pendidikan, sistem politik, dan pendidikan politik itu sendiri.  

Penelitian yang tidak terhitung jumlahnya telah menunjukkan adanya 

korelasi di antara tingkah-laku elektroral dan pendidikan; sedang penelitian-

penelitian lainnya menemukan korelasi-korelasi yang sangat berarti antara 

pendidikan dengan identifikasi kelas yang subjektif sifatnya. Lagi pula, banyak 

penelitian yang telah dikutip terdahulu menelusuri perkembangan pengetahuan 

politik, nilai-nilai, dan sikap-sikap melalui tingkat-tingkat sekolah yang 

bermacam-macam; dan penjelasan tersebut memperlihatkan adanya konvergensi 

(pemusatan pandangan) antara sikap anak-anak dengan sikap para guru mereka 

(Rush, 2013:68). 

Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan 

pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang 

telah lewat. Pendidikan tidak berdiri sendiri akan tetapi senantiasa dipengaruhi 

oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kultural. Sering pendidikan 

dipandang sebagai alat politik untuk mengatur dan menguasai perkembangan 

suatu bangsa, walaupun politik sendiri tidak lepas dari pengaruh sosial, ekonomi, 

dan budaya (Nasution, 2011:v). 

Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri 

(Pidarta, 1997:123). Oleh karena itu sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup 

panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan dengan 

zaman pengaruh agama Hindu dan Budha, zaman pengaruh agama Islam, 

pendidikan zaman penjajahan, sampai dengan pendidikan pada zaman 

kemerdekaan. Setiap zaman tersebut memiliki ciri, nilai, dan keberhasilan yang 
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berbeda. 

Terdapat titik singgung antara sosialisasi politik, marketing politik, dan 

pendidikan politik. Namun demikian ketiganya tentulah berbeda secara 

etimologis, apalagi jika dilakukan kajian mendalam lintas disiplin ilmu. 

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem 

politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta 

reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Rush dan Althoff, 2013:25). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, 

ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh 

interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.  

Bernard Crick dan Derek Heater (2014) menyebut pendidikan politik 

adalah klimaks dari pendidikan umum yang baik. Pernyataan ini bertolak dari 

fenomena yang terjadi di Inggris pada tahun 1970-an, ketika kurikulum sekolah 

menengah lebih banyak membahas mata pelajaran seperti sejarah,  bahasa, dan 

geografi dibanding ilmu sosial, tata negara, dan politik dalam konteks yang lebih 

luas. Pendidikan politik di tingkat pendidikan menengah harus ada, baik untuk 

kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan publik, apalagi sekadar 

pengumpan pembelajar ke jentang lebih tinggi yaitu universitas.  

Alasan lain pendidikan politik sebagai puncak pendidikan umum adalah 

esensi materi yang terdapat di dalamnya. Esensinya adalah pendidikan terkait 

konstitusi sebuah negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa pemahaman 

terhadap konstitusi negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan 

antara pemerintah selaku penyelenggara negara dan rakyat sebagai pemberi 

amanah. Dalam pengertian lain, pendidikan politik adalah panduan hubungan 
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antara negara dan warganya, antara ‘mereka’ dengan ‘kita’, dan antara pemerintah 

dan rakyatnya. Sejak awal, hubungan tersebut harus dilihat sebagai salah satu 

ketergantungan timbal balik.  

Pendidikan politik dari sudut pandang pemerintah di dalamnya terdapat 

empat komponen. Komponen tersebut berupa kekuasaan, kekuatan, wibawa, dan 

perintah. Sebagai pembanding, keempat komponen tersebut tidak berlaku untuk 

rakyat, karena keterikatan pada hukum alam, kepribadian yang dibentuk, 

kebebasan yang terbatas, dan kesejahteraan yang diperjuangkan. Selanjutnya 

pendidikan politik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat 

memerlukan hukum sebagai dasar mewujudkan keadilan, ditata dengan sistem 

perwakilan, dan suatu ketika diperlukan tekanan untuk menegakkan hukum. 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan negara, pendidikan politik merupakan 

bentuk pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat.   

Dalam tataran implementasi, pendidikan Politik merupakan istilah yang 

kerap digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk 

menggambarkan setiap proses yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan 

kesadaran sosial masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi (Duverger, 

2014: 30). Dengan demikian pendidikan politik merupakan suatu perangkat 

dengan mana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya memperbarui diri 

sendiri dan mempertahankan ideal-idealnya dalam menghadapi berbagai macam 

kegiatan dalam suatu sistem politik dengan berbagai tujuannya. Sederhananya, 

adalah setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam 

masyarakat untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan kemiskinan sosial 

untuk kemudian memiliki kontribusi pada proses politik yang sedang terjadi, 
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terutama pada persoalan yang menyangkut langsung dengan kepentingan 

hidupnya. 

Pendidikan politik adalah kegiatan sosialisasi dan rekrutmen politik yang 

memadai demi warga agar mereka melek politik (Rinakit, 2013). Dengan 

demikian secara alamiah apatisme politik tidak semakin tinggi. Jika apatisme 

tinggi, tentu saja berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa karena bukan saja 

dapat membuat praktik demokrasi defektif tetapi juga pelanggengan praktik 

korupsi. 

Dengan tinjauan yang sedikit berbeda, Surbakti (2010:149) menyebut 

bahwa sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para 

anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik 

secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun 

secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam 

kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan tentang Sistem 

dan Bentuk Pemerintahan di Indonesia jilid 7 disebutkan bahwa sosialisasi politik 

secara umum berarti memasyarakatkan hal-ikhwal pengelolaan negara. Atau 

dengan kata lain, pengenalan tentang segala aspek urusan yang berhubungan 

dengan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam sosialisasi politik adalah menumbuhkembangkan dan menguatkan 

sikap politik di kalangan masyarakat (penduduk) atau bagian-bagian tertentu dari 

masyarakat serta melatih rakyat untuk dapat menjalankan peran-peran politik 

mereka secara wajar. Obyek sasaran dari sosialisasi politik adalah seluruh anggota 

masyarakat, lembaga-lembaga infrastruktur politik (kelompok kepentingan, partai 
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politik), dan lembaga-lembaga suprastruktur politik (legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif).  

Tinjauan lainnya menyebut bahwa pendidikan politik pada dasarnya 

adalah melakukan rekonstruksi atas nilai-nilai yang selama ini ada dan 

membangun nilai-nilai baru. Lazimnya pendidikan, ini menyediakan proses 

transformasi pengetahuan, pembentukan sikap-sikap tertentu dan perubahan-

perubahan perilaku yang dituju. Aspek pertama, menyangkut dimensi kognitif, 

sedangkan aspek kedua dan ketiga merupakan aspek afektif dan behavioristik 

(Soeprapto: 2014:40). Dengan demikian pendidikan politik memiliki makna 

penting dan strategis, karena menggerakkan warga negara (para pemilih) memiliki 

pengetahuan politik yang memadai, sekaligus kesadaran akan pentingnya sistem 

politik yang ideal serta perilaku politik yang cerdas dan kritis. 

Sosialisasi politik ditinjau dari metode penyampaian pesan dibedakan 

menjadi pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan 

proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan, sedangkan indoktrinasi 

politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan 

memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang 

dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik (Surbakti, 2010:150).  

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, 

pengertian pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengertian ini ditemukan 2 kata kunci 

berupa kata benda yaitu pembelajaran dan pemahaman. Dua kata ini 

berkedudukan sejajar karena digabungkan kata ‘dan’. Ini berarti pembelajaran dan 
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pemahaman berjalan seiring karena objek keduanya adalah hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab. 

Dalam dokumen sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2008 pasal 31, dijelaskan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi 

masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memerhatikan 

keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: a) Meningkatkan 

kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; b) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c) 

Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam 

rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.   

Plato maupun Aristoteles menekankan betapa pentingnya melatih para 

anggota masyarakat untuk berbagai tipe aktivitas politik; sedang Rousseau 

mengakui peranan edukasi untuk memperhitungkan nilai-nilai; dan para filsuf 

berhaluan liberal abad ke-19 memberikan tekanan besar kepada adanya kebutuhan 

“untuk mendidik penguasa-penguasa kita” seperti apa yang dinyatakan oleh 

Robert Lowe. Demikian pula, sepanjang sejarah telah banyak dipergunakan 

pendidikan formal untuk tujuan-tujuan tertentu: hal ini jelas kita lihat pada 

pertengahan yang sama kondisinya dengan pendidikan di negara-negara totaliter 

pada abad XX ini (Rush dan Althoff, 2013:26).  

Gilbert (2004:75) menyebut pendidikan politik sebagai berikut.  

 
Political education in the form of civics and citizenship education has 
been the subject of extensive curriculum debate and development in 
Australia in recent years. The landmark event of these developments was 
the 1997 launching of a major federal government project entitled 
Discovering Democracy, a national programme of curriculum materials, 
professional development for teachers and related activities. The 



49 
 

Discovering Democracy programme aims to develop student 
understandings of how government works and affects citizens, the rights 
and responsibilities of citizens and the opportunities for exercising them, 
how participation and decision-making operate in contemporary 
Australia, and how the nation’s civic life might change in the future. 
 

Pendidikan politik, khususnya di Australia memiliki keterkaitan, bahkan 

identik dengan pendidikan kewarganegaraan. Meskipun diperdebatkan, sejak 

tahun 1997 diluncurkan proyek besar dari pemerintah federal  yang berjudul 

Discovering Democracy. Program ini bertujuan untuk mengembangkan 

pemahaman siswa tentang bagaimana pemerintah bekerja dan punya pengaruh 

terhadap masyarakat, mengenai hak dan tanggung jawab dari masyarakat serta 

peluang untuk melatih mereka, bagaimana  keikutsertaan dan pengambilan 

keputusan dijalankan di Australia saat itu, serta bagaimana kehidupan 

kewarganegaraan di Australia dapat berubah di masa depan.  

Fournier (2014) melakukan survei tentang pendidikan politik kepada 370  

siswa SMA yang baru lulus di Quebec Kanada. Dalam pandangan para siswa, 

pendidikan politik adalah pendidikan sejarah dan pendidikan kewarganegaraan, 

dengan fokus pada sudut pandang budaya dan keagamaan dengan model 

pendekatan transmisi pada proses pembelajarannya dan mengalami kegagalan 

untuk mendekatkan proses politik pada ketertarikan para siswanya. 

2. Dasar Pelaksanaan 

Dalam demokrasi, rakyat memegang peran penting. Tetapi, rakyat yang 

tak berdaya hanya menjadikan orang-orang tertentu mengambil keuntungan dari 

rakyat untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Demikian pengantar kumpulan 

makalah Diskusi Kelompok Terfokus yang diselenggarakan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) 25-26 September 2013. Pernyataan ini 
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menguatkan urgensi pendidikan politik bagi warganegara. Tujuan strategi ini 

adalah membangun masyarakat yang mampu memperjuangkan hak dan kekuatan 

politisnya. Oligarki mungkin bisa dibatasi dengan aturan. Tapi, akan menjadi 

absurd ketika para pembuat aturan adalah mereka yang berasal dari kekuatan 

oligarkis, bukan berasal dari masyarakat warga (civil society). Eksesnya, produk 

hukum justru malah menambah kekuasaan oligarki.  

Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik diatur dalam UU Nomor 2/ 

2008 tentang partai politik. Aturan ini mengalami perubahan menjadi UU Nomor 

2 Tahun 2011. Dokumen ini berisi 21 bab dan dirinci ke dalam 53 pasal. Bab dan 

pasal berkaitan dengan pendidikan politik yaitu bab I Ketentuan Umum, 

khususnya pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Pendidikan politik adalah proses 

pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap 

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.  

Selain dokumen kenegaraan berupa undang-undang, dasar pelaksanaan 

pendidikan politik adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

(ART) partai politik. Dari kajian terhadap AD dan ART sepuluh partai politik 

(Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, 

Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura), 

hampir semuanya memuat konsep pendidikan politik. Akan tetapi terdapat 

beragam istilah yang digunakan.  

Sebagai perbandingan, pelaksanaan pendidikan politik di Australia secara 

khusus terjadi pada tahun 1997. Saat itu pemerintah federal meluncurkan proyek 

besar berjudul Discovering Democracy. Program ini merupakan program nasional 



51 
 

berkaitan dengan bahan kurikulum, pengembangan professional untuk guru-guru, 

dan kegiatan lain yang berhubungan pendidikan politik. Proyek tersebut muncul 

dari kekhawatiran tentang pengetahuan politik dan sikap para pemuda (Gilbert, 

2004:75). Dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar pelaksanaan pendidikan 

politik adalah regulasi dalam bentuk undang-undang atau aturan hukum lebih 

rendah dari undang-undang. 

Di negara-negara nondemokratis, tujuan utama "pendidikan" politik 

warga adalah pelanggengan kekuasaan; sebaliknya di negara-negara demokratis 

lebih sebagai pendewasaan politik warga agar mereka ‘melek’ politik (Rinakit, 

2013). Pernyataan ini bermakna warga menjadi otonom, memahami hak dan 

kewajiban sebagai warga negara, dan berlakunya mekanisme check and balances 

dalam praksis kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan politik masyarakat 

memang menjadi tanggungjawab etis dari partai-partai politik, setidaknya ia 

memainkan peran dominan.  

3. Mekanisme 

Dalam sistem yang otoriterian, semua urusan dikendalikan dan 

dimonopoli oleh penguasa. Melalui demokrasi, kedaulatan rakyat dipulihkan. Ini 

membawa konsekuensi politik yakni bahwa segala hal mesti diurus secara 

bersama-sama oleh rakyat sendiri, termasuk dalam soal pendidikan politik (Robet, 

2013). Pendidikan politik rakyat yang bertujuan membangun kesadaran 

demokratis, membentuk tanggungjawab politik untuk memperjuangkan 

keutamaan umum (common good) memang belum dapat diselenggarakan sendiri 

oleh rakyat–juga oleh negara.  
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Pendidikan politik untuk mengembalikan lagi makna politik sebagai 

keutamaan umum mesti dimulai bukan secara normatif, melainkan secara praktis 

dengan mencari siapa yang berani, siapa yang paham, dan siapa yang masih 

dipercaya oleh publik. Pendidikan Politik di dalamnya hanya mungkin diterima 

apabila warga berada dalam psikologi kebersamaan. 

Pendidikan politik baru hanya bisa diterangkan dalam suatu momen 

patriotik. Momen patriotik di sini bukanlah urusan mental atau keberanian 

kemiliteran, momen patriotik adalah momen di mana orang terbukti lulus karena 

berani mengorbankan diri demi kemaslahatan orang banyak. Momen patriotik ini 

yang akan menjadi momen paedagogis. Media massa sering menggunakan istilah 

keteladanan. Yang bisa mendidik adalah yang memulai dengan keteladanan. 

Sebagai bagian dari negara, lembaga-lembaga rejim pemilu seperti 

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu juga harus melakukan 

pendidikan politik secara langsung pada warga. Selain itu, negara juga harus 

menanggung seluruh pembiayaan politik (kampanye) dan mengatur media 

kampanye hanya pada media-media publik seperti TVRI dan RRI. Dengan 

demikian praktik politik uang bisa ditekan dan demokrasi menjadi ruang, 

meminjam istilah Bung Hatta, yang membuat semua orang merasa bahagia.  

4. Etika Pendidikan Politik 

Aristoteles menyebut bahwa politik sebagai wahana untuk mencapai 

good life dan good society. Ini berarti penyelenggaran pendidikan politik 

kewargaan, hanya mungkin tumbuh apabila politik kewargaan tumbuh. Politik 

kewargaan hanya akan muncul apabila warga melihat politik sebagai arena 

kehidupannya (Robet, 2013). Dalam sejarah politik kontemporer kita, ada momen 
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di mana rakyat sempat berada dalam kegairahan dalam melihat politik. Momen itu 

adalah momen reformasi; di dalam reformasi hampir setiap warga dari berbagai 

golongan memandang politik sebagai momen dignitas dan kebersamaan. Tapi 

momen itu bersifat sementara, ia dengan segera berlalu ketika tatanan politik baru 

terbentuk.  

Orang memandang dunia politik dengan penuh daya tarik, tapi bukan 

karena terpesona dengan sesuatu yang bermartabat di dalamnya, melainkan karena 

gambaran fantasmatis mengenai kekayaaan, kegemerlapan dan polah pesohor 

aktor-aktornya. Dalam kesadaran yang paling primitif, orang tertarik politik hanya 

kepada kuasa dan kekayaan. Kiranya bukan kesadaran semacam itu yang ingin 

dibangun. Kesadaran niat berpolitik tentu bersandar pada masalah etika dan 

kepatutan publik. 

Dengan demikian pendidikan politik memiliki etika sebagai berikut. 

1) Dipandang sebagai arena kehidupan yang sesungguhnya karena akan 

membentuk kehidupan dan lingkungan sosial yang lebih baik. 

2) Penuh daya tarik bukan karena gambaran fantastis namun sebagai hal yang 

realistis. 

 

C. Pemilih Pemula dan Siswa SMA 

1. Pengertian 

Pemilih dalam sistem demokrasi adalah sosok penyumbang suara bagi 

partai politik atau kontestan.  Penyumbang suara ini memiliki beberapa variasi 

ditinjau dari beberapa hal seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, profesi, perilaku, 

orientasi politik, strata ekonomi, model dukungan, dan sebagainya. Dengan kata 
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lain, keberadaan pemilih dalam kaitannya dengan keputusan politik merupakan 

fenomena kompleks karena keterlibatan faktor sosial, budaya, geografi, sejarah, 

psikologi, dan ilmu komunikasi (Firmansyah, 2012:85-91).    

Di negara manapun, khususnya penganut sistem demokrasi, pemilihan 

umum yang baik, terpercaya, dan bersih, mensyaratkan adanya pemilih yang 

mempunyai pengetahuan, kesadaran, dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. 

Dalam rangka itulah, proses pemilu baik legislatif, presiden, dan wakil presiden 

maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditanggapi secara 

kritis oleh masyarakat, khususnya pemilih. Salah satu klasifikasi pemilih yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang 

adalah pemilih pemula (Modul 4 KPU, 2010). Selain jumlahnya yang akan terus 

bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu.  

Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa pemilih pemula adalah 

pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi 

syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan 

seseorang dapat memilih adalah: 1)  Umur sudah 17 tahun; 2)   Sudah/ pernah 

kawin; dan 3)  Purnawirawan/ sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian. 

Dengan demikian pemilih pemula dapat disebabkan oleh terpenuhinya umur, 

status perkawinan, dan berakhirnya waktu kedinasan seseorang. Penelitian ini 

menggunakan batasan yang pertama, yaitu pemilih pertama kali karena 

terpenuhinya batasan umur.    

Kata pemilih dalam KBBI (2003:873) diturunkan dari kata pilih yang 

berarti mencari atau memisahkan mana yang baik, besar-kecil, dan sebagainya. 
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Selain itu, kata pilih juga berarti menunjuk orang, calon, dan sebagainya dengan 

memberikan suaranya. Selanjutnya sebutan pemilih pemula diartikan pemilih 

yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka 

baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden-Wakil Presiden (Bakti, 

2012:127). 

Menurut Firmanzah (2012:85) pemilih diartikan sebagai semua pihak 

yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan 

agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan 

bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat 

pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili 

oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi 

politik seperti partai politik. 

Ketentuan umum UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD mendefinisikan pemilih adalah warga negara 

Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilu 

pertama kali karena baru memenuhi persyaratan pemilih sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, bukan karena sikap politik pada pemilu sebelumnya. Dalam 

hal ini, seseorang yang dalam pemilu sebelumnya telah memenuhi persyaratan 

sebagai pemilih, namun tidak ikut serta dalam pemilu, tidak termasuk dalam 

pengertian pemilih pemula. Berdasarkan pengertian tersebut menurut Bakti 

(2012:127), pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali 
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karena telah menikah. Mayoritas pemilih pemula adalah para pelajar SMA atau 

sederajat, mahasiswa, atau para pekerja muda. 

Diah Setiawaty dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi 

(Perludem) menyebut pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali 

memilih. Selain itu, anggota TNI yang memasuki masa pensiun (purna tugas) juga 

termasuk pemilih pemula. Keduanya termasuk pemilih pemula disebabkan oleh 

dua hal yang berbeda. Pemilih pertama disebabkan oleh perhitungan usia yang 

baru memenuhi, sedangkan pemilih kedua disebabkan oleh perhitungan usia yang 

baru saja terlewati.   

2. Karakter Pemilih Pemula dan Siswa SMA 

Sebelum membicarakan karakter pemilih pemula, pembicaraan pemilih 

secara umum tentu akan lebih lengkap dan bermakna.  Downs (dalam Firmanzah, 

2012:86-87) menyebut karakter pemilih sebagai berikut.  

Keputusan memilih berbeda secara signifikan dengan keputusan ekonomi 
dan komersial pada umumnya. Keputusan memilih selama pemilihan 
umum dapat dianalogikan sebagai perilaku pembelian (purchasing) dalam 
dunia bisnis dan komersial. Dalam dunia bisnis dan komersial, keputusan 
pembelian yang salah akan berdampak langsung terhadap subjek dengan 
kehilangan utilitas (utility loss) barang atau jasa yang dibelinya. 
Sedangkan keputusan yang salah dalam pemilu tidak memiliki efek 
langsung bagi si pengambil keputusan, karena keputusan individu tidak 
akan berarti apa-apa kecuali dalam jumlah besar. Keputusan individu 
adalah bagian kecil dari keputusan kolektif. Hanya individu-individu 
dengan posisi yang dapat memengaruhi persepsi dan opini publiklah yang 
memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh sangat luas.  
 

Selain orientasi ekonomi, terdapat dua variabel yang bisa digunakan untuk 

mengaitkan karakter pemilih dengan kualitas pendidikan. Pertama, ‘policy-

problem-solving’ yang lebih menekankan aspek kognitif. Kedua, ideologi yang 

lebih menekankan aspek afektif serta emosi. Faktor-faktor tersebut diasumsikan 
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penggunaannya oleh pemilih untuk menentukan pilihan. Orientasi pemilih pada 

‘policy-problem-solving’ berkisar antara rendah (low) dan tinggi (high). Hal yang 

sama juga terdapat pada orientasi pemilih pada ‘ideologi’, yakni berkisar dari 

intensitas rendah (low) dan intensitas tinggi (high) (Firmanzah, 2012). 

Rangkuman modul Pemilu untuk Pemula yang diterbitkan KPU (2010), 

menyebut pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan kelompok pemilih lainnya. Namun, preferensi mereka seringkali dinilai 

baru pada tahap penerimaan (akseptabilitas) dan belum sampai pilihan politik 

(elektabilitas). Selanjutnya mereka sering digambarkan sebagai: 

a. Pemilih yang masih labil dan cenderung apatis 

b. Pemilih yang memiliki pengetahuan politik relatif rendah 

c. Pemilih yang cenderung didominasi oleh kelompok (peer group) 

d. Pemilih yang melakukan pilihan karena aspek popularitas partai politik atau 

calon yang diusulkan partai politik 

e. Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya sekedar untuk 

membatalkan atau menggugurkan haknya. 

Gelora semangat para pemilih pemula paling tinggi dibandingkan 

kelompok pemilih lainnya. Pada kelompok pemilih muda lainnya, namun mereka 

telah memiliki pengalaman menggunakan hak pilih, seperti kelompok usia 22-29 

tahun dan 30-40 tahun, antusiasmenya lebih rendah yaitu sekitar 5%. Pada 

kelompok pemilih yang lebih tua, yaitu 41 atau di atasnya, antusiasme untuk 

mengikuti pemilu dalam bentuk memberikan suara lebih rendah lagi, yaitu 79,3%. 

Alasan para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya adalah pemikiran 

bahwa apapun hasil pemilu akan berdampak pada kehidupan mereka, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik memberikan suara. 

3. Posisi Pemilih Pemula dan Siswa SMA dalam Pemilu 

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum 2014, 

pemilih pemula sebesar 20% dari keseluruhan pemilih. Dengan demikian jumlah 

pemilih pemula sangatlah besar. Sebagai pembanding, pada Pemilihan Umum 

2009, jumlah suara pemilih yang sah adalah 104.048.118. Jika 20% dari jumlah 

tersebut adalah pemilih pemula, maka akan mendekati jumlah perolehan suara 

Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu, karena saat itu memperoleh 

21.655.295 suara. Inilah salah satu alasan tentang pentingnya poisisi dan peran 

pemilih pemula.  

Menurut Surbakti (2010:128), pemilih pemula merupakan pemilih yang 

cukup potensial dan signifikan dalam perolehan suara dalam pemilu. Jumlah 

pemilih pemula dari pemilu ke pemilu cukup besar dibandingkan pemilih 

keseluruhan. Potensi dan signifikansi tersebut, setidaknya dapat dilihat dari data 

dalam dua kali pemilu terakhir, yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada 

Pemilu 2004 ada 50.054.460 pemilih pemula dari jumlah 147.219.000 pemilih. 

Jumlah itu mencapai 34% dari keseluruhan pemilih dalam Pemilu. Jumlah 

tersebut lebih besar dari pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar waktu 

itu, yaitu Partai Golongan Karya yang memeroleh suara 24.461.104 atau 21,62% 

dari suara yang sah. 

Selanjutnya disebutkan kekuatan pemilih pemula menjadi semakin 

signifikan jika mempertimbangkan keberlanjutan dukungan politik dari pemilu ke 

pemilu selanjutnya. Pemilih pemula sangat penting dalam kerangka kelanjutan 

kaderisasi politik, sekalipun hanya sebagai pendukung dari pemilu ke pemilu. 
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Ketidakberhasilan meraih potensi dari kelompok pemilih pemula ini cukup 

merugikan karena salah satu titik pijak untuk kaderisasi dan meraih dukungan 

akan semakin memberatkan bagi partai politik atau kandidat dalam kontestan 

politik dari waktu ke waktu.  

Pada Pemilu 2009 lalu pun, potensi suara pemilih pemula tetap signifikan. 

Besarnya pemilih pemula diperkirakan mencapai 19% atau 36 jutaan dari 189 juta 

penduduk yang memiliki hak pilih. Potensi suara pemilih pemula tersebut tetap 

lebih besar dibandingkan perolehan suara partai politik terbesar saat itu, yakni 

Partai Demokrat yang memeroleh 21.655.295 suara. Perolehan suara Partai 

Demokrat tersebut jika dihitung berdasarkan suara yang sah dalam pemilu 

besarnya mencapai 20,81%. 

Pada Pemilu 2014 persentase pemilih pemula menurun dibanding pada 

Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Hal tersebut didasarkan pada data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2010. Kelompok umur berusia 10-14 tahun 22.677.490 dan 

kelompok umur berusia 15-19 tahun 20.871.086. Jika diasumsikan kelompok 

umur 10-14 tahun separuh berusia 17 dan kelompok umur 15-19 tahun semuanya 

menjadi pemilih maka ada 32 jutaan potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 

2014 dari kemungkinan 190 jutaan penduduk yang memiliki hak pilih. Potensi 

suara pemilih pemula sedikit lebih kecil dibandingkan pemilih pemula pada 

Pemilu 2009. 
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Tabel 2.2 

Penduduk Indonesia Tahun 2010 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

  

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah L + P 

0-4 11.658.856 11.013.204 22.672.060 
5-9 11.970.804 11.276.366 23.247.170 

10-14 11.659.310 11.018.180 22.677.490 
15-19 10.610.119 10.260.967 20.871.086 
20-24 9.881.969 9.996.448 19.878.417 
25-29 10.626.458 10.673.629 21.300.087 
30-34 9.945.211 9.876.989 19.822.200 
35-39 9.333.720 9.163.782 18.497.502 
40-44 8.319.453 8.199.015 16.518.468 
45-49 7.030.168 7.005.784 14.035.952 
50-54 5.863.756 5.693.103 11.556.859 
55-59 4.398.805 4.046.531 8.445.336 
60-64 2.926.073 3.130.238 6.056.311 
65-69 2.224.273 2.467.877 4.692.150 
70-74 1.530.938 1.924.247 3.455.185 
75+ 1.605.817 2.227.546 3.833.363 
TT 45.183 36.507 81.690 

Jumlah 119.630.913 118.010.413 237.641.326 
 

Sumber: Data BPS 2010 

Pemilih pemula sangat wajar menjadi incaran partai politik. Dalam 

persaingan politik, menurut Aman Nursal (2004:129), pemilih pemula atau 

pemilih muda setidaknya memiliki dua makna penting. Pertama, menjadi 

perebutan suara dalam pemilu. Kedua, segmen ini menjadi penentu ramai 

tidaknya rapat umum partai politik, yang memiliki makna penting untuk publikasi 

maupun memengaruhi calon pemilih lainnya. 

Pemilih pemula tidak bijaksana bila hanya dipandang dalam kerangka 

hitungan. Satu hal yang lebih bermakna adalah meletakkan komponen ini dalam 

kerangka pendidikan politik yang lebih mencerdaskan dengan cara meletakkan 

pelajar sebagai subjek pendidikan politik, tidak melulu sebagai objek politik. 
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Selama ini pelajar sebagai pemilih pemula hanya dipedulikan karena memiliki 

suara. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu 

sendiri, yakni pencerdasan politik. 

 

D. Pemilihan Umum (Pemilu) 

1. Pengertian 

Pemilu menarik perhatian semua kalangan. Ketika proses ini tidak 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, konsekuensinya akan cukup luas, tidak 

hanya dari sisi politik, tetapi juga ekonomi, sosial-budaya, stabilitas sampai ke 

masalah konflik, perpecahan, serta disintegrasi bangsa dan negara. Banyak sekali 

kasus di dunia ini di mana ketidaklancaran proses pemilu menjadi penyebab 

munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam suatu negara. Bahkan sangat 

mungkin muncul perpecahan, pembunuhan, penculikan, dan perusakan sebagai 

akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu (Firmanzah, 2012:XLI).  

Menurut Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2003), pemilihan 

umum diartikan pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu 

negara (untuk memilih wakil rakyat dsb). Selanjutnya kata pemilihan umum 

sering disingkat menjadi pemilu. Hingga tahun 2015, Indonesia telah 

menyelenggarakan 11 kali pemilu. Sebelas kali pemilu ini terentang mulai Orde 

Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sepanjang pelaksanaannya, pemilu 

mengalami pasang surut berkaitan dengan mutu, jumlah partai politik, tingkat 

legitimasi, jumlah pemilih, angka partisipasi, sistem pemilu, dan sebagainya. Satu 

hal yang perlu diyakini, bahwa pemilu dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya merupakan sarana perbaikan kualitas moral berbangsa dan 
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bernegara (Asshiddiqie, 2013:vi). 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum menyebutkan, pemilihan umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 membahas pemilu anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Ayat 3 membahas pemilu presiden dan wakil presiden dan ayat 4 

membahas pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.  

2. Sejarah Pemilu 

Sejarah pemilu sebenarnya bermula dari pemikiran bahwa negara sebagai 

res-publica yang berarti negara cerminan kehendak umum, seperti dinyatakan 

oleh JJ. Rousseau (Hendry, 2012:81). Berdasarkan batasan ini, secara tegas 

ditolaklah paham-paham kekuasaan yang tidak berbasis pada kehendak rakyat. 

Konsep negara ini dalam sejarah pernah dipraktikkan dalam negara kota berupa 

demokrasi langsung yang dilaksanakan oleh masyarakat Yunani pada abad VI-III 

sebelum masehi. Saat itu hak untuk mengambil keputusan politik dilakukan 

seluruh rakyat dengan sistem mayoritas. Konon, penduduk Kota Yunani 

berkumpul sebanyak 40 kali dalam setahun untuk mengambil sikap tentang 

masalah-masalah kehidupan bersama. 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 2015, bangsa 

Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilu. Kesebelas pemilu itu 

berlangsung pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 
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2009, dan 2014. Pemilu tahun 1955 dicatat sebagai pemilu paling demokratis dan 

pemilu 2004 disebut pemilu istimewa karena pada pemilu itu rakyat Indonesia 

memilih presiden secara langsung (Budiardjo, 2010:473). 

Dari rentang waktu tersebut, pemilu diselenggarakan pada beberapa 

zaman. Pertama, Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959) pemilu 

dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Kedua, pada Zaman Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965) Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai dari 27 

menjadi 10 namun pemilu tidak dilaksanakan. Ketiga, Zaman Demokrasi 

Pancasila (1965-1998) dilaksanakan 6 kali pemilu dengan rincian pemilu 1971 

diikuti 10 partai dan setelah itu hanya diikuti 3 partai. Keempat, Zaman Reformasi 

(1998-1999) dilaksanakan sekali pemilu dengan perserta 48 partai (Budiardjo, 

2010:473-485).     

3. Tujuan Pemilu 

Menurut JJ. Rousseau (dalam Hendry, 2012:82) relasi pemilu-demokrasi-

kekuasaan, sebagai berikut. 

As money is to in economic system, so is support to a political system. 
Mobilized or latent, voluntary or coerced, support is the currency of 
democratic and authoritarian policies alike. Without support, official 
cannot oppose, revolutionaries cannot revolt, policies cannot be 
implemented, goal cannot be achieved. 
 

Rousseau hendak mengatakan bahwa seperti posisi uang yang sangat 

vital dalam ekonomi, demikian pula adanya dukungan dalam politik. Tanpa 

dukungan, baik pemerintah otoriter maupun demokratis tidak dapat berjalan, 

seorang diktator tak dapat mendiktekan kehendaknya, oposisi tak dapat 

beroposisi, dan kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Dengan konsep ini, pemilu 

dapat dikatakan sebagai bentuk pendelegasian dukungan rakyat kepada pihak lain 
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(baca: pemerintah). 

Joseph A. Schumpeter (dalam Hendry, 2012:83) memandang pemilihan 

umum secara lebih praksis. Menurutnya, “pemilihan umum dianggap sebagai 

mekanisme paling operasional yang dapat menjembatani antara kehendak rakyat 

di satu sisi dengan lembaga-lembaga negara (presiden atau legislatif), karena 

dalam pemilu proses transaksi dan transfer kedaulatan (sovereignty) dilakukan 

oleh rakyat kepada para pemimpin/ wakil mereka”. 

Asshiddiqie (2013:1) menyatakan bahwa pemilu merupakan prasyarat 

penting dalam negara demokrasi. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu 

diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan 

mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih 

mereka. Sistem pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus 

mengalami perubahan sehingga hampir bisa dikatakan, sistem Pemilu di Indonesia 

tidak tuntas karena setiap kali pergantian rezim selalu diubah undang-undang dan 

peraturan berdasarkan kebutuhan zaman. 

Adam Pzeworski (dalam Hendry 2012:83) menyatakan: 

 
Minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting 
dalam suatu negara demokrasi. Pertama, pemilu merupakan suatu 
mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya 
adalah legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak 
diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang 
bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang 
fair. Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, 
meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini 
hendak melembagakan-khususnya berkenaan dengan merebut dan 
mempertahankan kekuasaan-agar konflik-konflik tersebut diselesaikan 
melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Pelaksanaan pemilu 
periodik akan menyebabkan kekuatan-kekuatan politik (nonpemerintah), 
khususnya mereka yang ingin mengganti pemerintah tidak menggunakan 
cara-cara nondemokratik, seperti kekerasan dan serangan fisik, tetapi 
memfokuskan diri menghadapi pemilu. Sebaliknya, bagi kekuatan politik 
yang sedang memerintah akan berusaha bekerja sebaik-mungkin agar 



65 
 

mendapat insentif dari rakyat untuk dipilih kembali pada masa pemilu 
berikutnya.   
 

Hendry (2012:89) mengutip IDEA Handbook of Electoral System, 

mencatat tiga tugas utama sistem pemilu. Pertama, menerjemahkan suara menjadi 

kursi perwakilan. Kedua, bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat 

meminta pertanggungjawaban wakil-wakil mereka. Ketiga, memberikan insentif 

bagi mereka yang mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.  

Selanjutnya Asshiddiqie  (2013:11) menjelaskan tujuan pemilu sebagai 

berikut. 

Pertama, pemilu diselenggarakan untuk memungkinkan terjadinya 
peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Kedua, 
untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Ketiga, untuk melaksanakan 
prinsip kedaulatan rakyat. Keempat, untuk melaksanakan prinsip hak 
asasi warga negara. 
 

Fungsi pemilu juga diorientasikan pada bagaimana membangun sikap 

kesiagaan dan kecekatan penyelenggara pemilu di dalam melihat arus perubahan 

sosial di masyarakat sehingga kiat-kiat professional menangani permasalahan-

permasalahan yang muncul pun bisa dengan mudah. Hal ini penting guna 

menciptakan suatu situasi yang memungkinkan masyarakat terpancing untuk 

terlibat secara langsung dalam mengontrol berbagai keputusan dalam menentukan 

suatu pembentukan rezim hasil pemilu seperti melalui pelibatan kekuatan 

mayoritas terutama di parlemen (Asshiddiqie, 2013:69). 

4. Sistem Pemilu 

Budiardjo (2010:461) mengemukakan bahwa dalam ilmu politik dikenal 

bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada 

dua prinsip pokok. Pertama, Single-member Constituency (satu daerah pemilihan 
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memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik). Kedua, Multi-member 

Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya 

dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional). 

Selain itu ada beberapa varian seperti Block Vote (BV), Alternative Vote 

(AV), sistem Dua Putaran atau Two-Round System (TRS), Sistem Paralel, Limited 

Vote (LV), Single Non-Transferable Vote (STV). Tiga sistem pertama lebih dekat 

ke sistem distrik, sedangkan yang lain lebih dekat ke sistem proporsional atau 

semi proporsional (Budiardjo 2010:462). 

Masih menurut Budiardjo (2010: 462-464), sistem distrik merupakan 

sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap 

kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik) memperoleh satu kursi dalam 

parlemen. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, 

satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suatu 

terbanyak menjadi pemenang tunggal. Dalam sistem proporsional, satu wilayah 

besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member 

constituency). Sistem ini menerapkan ketentuan satu wilayah dianggap sebagai 

satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang 

diperoleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. 

Perbedaan pokok kedua sistem ini adalah cara menghitung perolehan suara dapat 

menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi 

masing-masing partai politik. 

Menurut Hendry (2012:90-103) ditemukan berbagai varian model 

pemilihan umum yang dipakai di berbagai negara. Namun demikian varian 

tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu: sistem distrik, sistem 
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proporsional, dan sistem semi proporsional. Sistem distrik merupakan formula 

pemilu paling tua yang pernah digunakan di dunia. Sistem ini dikenal juga dengan 

nama majoritarian system, yakni mekanisme pemilihan wakil rakyat berbasis 

dukungan mayoritas pemilih. Formula ini diakui memiliki tingkat akuntabilitas 

tinggi, karena jaminan terpilih atau tidaknya seseorang sangat tergantung dari 

tingkat penerimaan masyarakat suatu distrik pemilihan padanya. 

5. Penyelenggara Pemilu 

Dalam Electoral Management Design; The International Idea Handbook, 

IDEA dijelaskan ada beragam penamaan untuk penyelenggara pemilu seperti 

Election Commission (Komisi Pemilihan Umum), Departemen Pemilihan Umum 

(Departement of Elections), Dewan Pemilu (Election Council), Badan 

Penyelenggara Pemilu (Electoral Board) dan sebagainya. Apapun nama 

kepanitiaan pemilu, yang perlu menjadi fokus adalah posisi penyelenggara itu 

sendiri dalam rangka menjamin proses pemilu demokratis dan akuntabel (Hendry, 

2012:112-115). Selanjutnya ditegaskan bahwa faktor-faktor sejarah dan sosio 

politik suatu negara memiliki pengaruh terhadap model badan penyelenggara yang 

dibuat. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Bab 

I pasal 1, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu,  

terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu 

kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk 

memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.  
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Dalam pasal 1 ayat 6 disebut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri 

yang bertugas melaksanakan pemilu. Selanjutnya berdasarkan lingkup tugas, 

terdapat KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota, Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). 

Selain KPU, terdapat juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan ini 

adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara 

berjenjang terdapat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan 

Pengawas Pemilu Luar Negeri. 

Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara pemilu berpedoman pada 

asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, 

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan 

efektivitas. 

6. Peraturan Penyelenggaraan Pemilu 

Tata kelola pemilu sebagai subkajian pemilu terdiri atas empat aspek: 

peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, proses penyelenggaraan 

pemilu, badan penyelenggara pemilu, dan sistem penegakan hukum pemilu 

(Surbakti, 2015). Keempat aspek tersebut diatur dalam empat undang-undang 

yang berbeda namun bermuara pada satu hal, yaitu peraturan penyelenggaraan 

pemilu. 
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Pertama, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keempat, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 

menjadi undang-undang.  

Selain empat undang-undang tersebut, ada sebuah undang-undang yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2011 (perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008) tentang Partai Politik. 

Selanjutnya lampiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembagian 

Daerah Pemilihan Anggota DPR Republik Indonesia.   

 

E. Partai politik (Parpol) 

1. Pengertian 

Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan aspek-aspek khas ilmu, 

apapun bentuknya (Mufti, 2013:21). Ilmu politik sebagai salah-satu ilmu tertua 

dari berbagai cabang ilmu yang ada, juga memiliki ketiga unsur tersebut. Aspek 

ontologi ilmu politik menurut Budiardjo (2010) adalah negara, kekuasaan, 

pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian kekuasaan. Dalam ilmu 

politik, epistemologi ilmu diterjemahkan dalam konsep pendekatan. Pendekatan 

adalah sudut dan cara seseorang melihat suatu permasalahan. Berdasarkan periode 
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kelahirannya, ilmu politik dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu 1) pendekatan 

tradisional, 2) pendekatan behavioral, dan 3) pendekatan post-behavioral (Mufti, 

2013:21). Selanjutnya, aksiologi memfokuskan manfaat ilmu atau tujuan ilmu 

tersebut. Aksiologi ilmu politik adalah memberi ‘jalan atau cara’ yang lebih baik 

dalam hal negosiasi kepentingan antarkelompok dalam masyarakat.  

Meskipun beberapa cabang ilmu pengetahuan yang ada telah mencoba 

melacak asal-usul keberadaannya hingga zaman Yunani Kuno, tetapi hasil yang 

dicapai tidak segemilang apa yang telah dicapai oleh ilmu politik. Sejak 

sekelompok orang mulai hidup bersama, masalah yang menyangkut pengaturan 

dan pengawasan mulai muncul dan sejak itulah para pemikir politik mulai 

membahas masalah-masalah yang menyangkut lingkup serta batasan penerapan 

kekuasaan, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, serta 

sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan akan 

pengaturan dan pengawasan, sebagai konsekuensi adanya kebebasan pemikiran 

manusia (Varma, S.P. 2010:3). 

Menurut Budiardjo (2010:43), teori politik adalah bahasan dan generalisasi 

dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah 

bahasan dan renungan atas (a) tujuan dari kegiatan politik; (b) cara-cara mencapai 

tujuan itu; (c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang 

ditimbulkan oleh situasi politik tertentu; dan (d) kewajiban-kewajiban 

(obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang 

dibahas dalam teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, 

kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, 

perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. 
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Menurut Thomas P. Jenkin (dalam Budiardjo (2010:43-44),  teori politik 

dapat dibedakan dua macam, meskipun perbedaan antara kedua kelompok teori 

tersebut tidak bersifat mutlak. Pertama, teori-teori yang mempunyai dasar moral 

atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik 

(norms for political behavior). Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai 

(values) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai 

(valuational). Termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik 

sistematis, ideologi, dan sebagainya. Kedua, teori-teori yang menggambarkan dan 

membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-

norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-valutional (value free), 

biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). 

Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa 

sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi. 

Dalam tataran yang relatif prosedural, teori politik menurut Easton (dalam 

Varma, 2010:132) terdiri dari tiga unsur: 1) keterangan tentang fakta-fakta atau 

deskriptif; 2) teori murni atau teori sebab-akibat yang berusaha mencari hubungan 

yang dianggap ada antara fakta-fakta; dan 3) teori nilai yang menentukan 

keterangan-keterangan referensi yang saling berhubungan.  

Ditemukan beragam pengertian partai politik dengan mendasarkan pada 

tinjauan yang berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah 

suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memeroleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - dengan cara konstitusional – 

untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2010:403-404).  
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Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo, 2010:404) menuliskan sebagai 

berikut. 

A political, party is a group of human beings, stably organized with the 
objektive of securing or maintaining for its leaders the control of a 
goverment, with the further objective of giving to members of the party, 
throungh such control ideal and meterial benefits and advantagers.  
 

Friedrich menjelaskan secara rinci bahwa partai politik adalah 

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan 

berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan 

yang bersifat idiil serta materiil .  

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 

yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa 

partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menurut Lapalombara dan Weiner (dalam Surbakti, 2010:146) partai 

politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan berkesinambungan. 

Berdasarkan batasan ini, terdapat dua kata kunci yaitu organisasi dan kegiatan. 

Keduanya memiliki fungsi mengelola dan mewadahi sehingga dalam tataran ideal, 

masa hidup partai politik tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup 

para pemimpinnya. Selanjutnya, partai politik juga memiliki sifat terbuka dalam 

hal keanggotaan dan permanen dalam hierarki organisasi dari tingkat pusat hingga 
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daerah.  

Surbakti (2010:148) merumuskan partai politik merupakan kelompok 

anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi 

dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan 

kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna meleksanakan 

alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang 

disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam 

masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna 

melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara ain 

yang sah. 

2. Sejarah Parpol 

Terdapat tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik 

(Surbakti, 2010:144). Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan 

antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik 

yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk 

mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. 

Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk 

modernisasi sosial ekonomi.  

Partai politik pada mulanya berkembang di negara-negara Eropa barat, 

seperti Inggris dan Perancis pada akhir abad ke-18. Kelahirannya dicikali oleh 

pengelompokan para politisi parlemen yang dilakukan hanya berdasarkan 

motivasi kedaerahan dan mempertahankan posisi belaka. Pada waktu itu 

pertemuan antarwakil rakyat dilakukan di berbagai tempat sekitar gedung 

parlemen untuk memperbincangkan berbagai kebijakan (Hendry, 2012:76-77). 
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Selanjutnya sebagaimana ditulis Duverger, muncullah nama-nama klub para 

politisi ini seperti Jacobins, diambil dari nama biara tempat pertemuan 

antarmereka sering digelar, Girondin Club, dan sebagainya. 

Lama kelamaan, karena diskursus yang terjadi di antara klub-klub para 

politisi ini, tidak lagi sekedar menyamakan persepsi disebabkan berasal dari 

daerah yang sama, melainkan kesamaan doktrin, ide, dan gagasan. Sejak itulah, 

lingkup pertemuan meluas. Pengelompokan  politik mengalami pelebaran 

menjangkau politisi dari daerah-daerah lain. 

Pada saat itu, perkumpulan politisi hanya dapat diakses oleh sekelompok 

kecil masyarakat saja, yakni mereka yang membayar pajak dan memiliki 

kekayaan pribadi. Karena sifat dasarnya tidak universal, maka tidak 

mengherankan apabila kaukus politik ini tidak perlu melakukan propaganda, 

rekruitmen anggota, sosialisasi, dan sebagainya, yang menjadi titik berat para 

politisi kala itu bukan aspek kuantitas tetapi kualitas, dan memang terbukti, 

kaukus ini meski kecil tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan-keputusan negara. Setelah hak pilih dinyatakan sebagai hak universal 

bagi seluruh penduduk dewasa (universal adult suffrage) partai politik 

mengadaptasinya dengan berganti peran menjadi lembaga yang menekankan 

kuantitas sebagai prioritas. 

Perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, regional, dan pelapisan sosial 

secara analitis jalin-menjalin menjadi suatu kebulatan yang kompleks serta 

menjadi dasar bagi terjadinya pengelompokan masyarakat Indonesia (Nasikun, 

1989:57). Jalinan tersebut telah menghasilkan terjadinya berbagai kelompok 

semu, yang di dalam konteks pengertian populer dapat kita sebut sebagai 
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golongan yang akan menjadi sumber dari mana anggota-anggota “kelompok 

kepentingan” terutama direkrut. 

3. Fungsi Parpol 

Dalam sistem politik seperti sekarang ini, peranan partai politik menjadi 

sangat vital (Firmanzah, 2012:70). Kader-kader partai politiklah yang banyak 

mewarnai kebijakan melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan legislatif 

maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non-partai dalam parlemen 

seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetap saja wakil partailah yang 

mayoritas dan memegang peran utama dalam penyusunan undang-undang. Begitu 

juga kalau kita lihat dalam badan eksekutif, proporsi menteri-menteri yang berasal 

dari partai politik dibandingkan dengan yang non-partai juga menunjukkan bahwa 

wakil partai politik yang mayoritas. Kalau kita menyadari bahwa kontribusi partai 

politik untuk menempatkan orang-orangnya dalam sistem legislatif dan 

pemerintahan begitu besar, maka kualitas keputusan dan kebijakan yang akan 

diambil juga akan sangat tergantung pada  kualitas wakil-wakil partai politik yang 

duduk di dalamnya. 

Sejalan dengan pandangan pemikiran tersebut, makin nyatalah bahwa 

parpol merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan demokrasi, selain 

lembaga sosial (Asshiddiqie, 2013:9). Pernyataan ini sebagai analogi bahwa 

sebuah pemerintah yang menyandang sebutan demokratis tentu memosisikan 

partai politik dan lembaga sosial lain sebagai penyangga keberlangsungan 

pemerintahan. Tinjauan ini barangkali terlalu pragmatis karena memandang parpol 

sebagai bagian, dan belum mengarah kepada pola interaksi.  

Menurut Surbakti (2010:149), fungsi utama partai politik adalah mencari 
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dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang 

disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai 

politik dalam sistem demokrasi berbeda dengan sistem politik totaliter. Dalam 

sistem politik demokrasi, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan 

ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Adapun dalam sistem politik totaliter 

berupa paksaan fisik dan prikologis oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) 

maupun oleh diktatorial individu (fasis). 

Selanjutnya Hendry (2012:75) menjelaskan bahwa kehadiran partai 

politik menjadi penting karena bermacam aspirasi, harapan, dan keinginan 

individu di masyarakat memerlukan kanalisasi untuk kemudian diperjuangkan 

menjadi kebijakan pemerintah. Partai politik juga menjadi instansi yang paling 

sahih untuk memastikan bahwa perbedaan-perbedaan antarwarga negara tidak 

menjadi kontlik di lapangan, tetapi menjadi semacam bursa ide untuk 

dikontestasikan secara sehat dan bermartabat. 

Dalam kaitan fungsi parpol dan demokrasi Hendry (2012:77-78) merinci 

sebagai berikut. 

Pertama, sebagai instrumen aggregator aspirasi, sekaligus deseminasi ide 
dan gagasan. Kedua, sebagai artikulator dalam hal ini partai politik 
bertindak sebagai pihak yang mentransformasikan, mengelompokkan 
berbagai ekspektasi masyarakat menjadi agenda perjuangan kebijakan 
atau keputusan. Ketiga, parpol sebagai perantara (broker) politik yakni 
dari masyarakat ke pemerintah atau sebaliknya, dari kebijakan 
pemerintah kepada masyarakat, agar di tengah masyarakat tidak terjadi 
kesalahan persepsi. Keempat, sebagai penjinak berbagai kelompok 
ekstrem yang hendak merusak sistem. Kelima, sebagai instrumen 
rekruitmen dan ruang untuk melatih para calon pemimpin politik/ 
pemerintahan. Terakhir, melakukan nominasi terhadap calon-calon yang 
dianggap telah layak untuk dipilih masyarakat sebagai wakil mereka di 
instansi-instansi publik. 
 

Alie (2013:10-11) berpendapat bahwa parpol merupakan alat untuk 
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memperjuangkan cita-cita politik. Berdasarkan batasan ini bisa ditafsirkan bahwa 

parpol harus tetap berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat tanpa 

melihat perbedaan bingkai formal ataupun latar belakang partai di mana 

masyarakat itu berada. Dengan kata lain parpol yang menopang demokrasi 

tidaklah dimaksudkan untuk tujuan memeroleh kekuasaan dan mengeksploitasi 

kekuatan-kekuatan politik minoritas. Demokrasi justru memberikan kebebasan 

dalam mengekspresikan perbedaan-perbedaan itu. Selain itu, demokrasi juga 

seharusnya mampu melahirkan produk-produk politik yang terbaik, bukan 

sebaliknya menjadi alat pemecah belah sehingga melahirkan “oposisi” tidak sehat. 

Dengan tinjauan yang sedikit berbeda, Firmanzah (2012:70-75) merinci 

fungsi partai politik menjadi 4 macam. Pertama, partai politik sebagai agen sosial. 

Fungsi ini mengisyaratkan bahwa Partai politik tidak hanya sebatas kendaraan 

untuk mencapai kekuasaan. Dengan begitu besarnya akses yang dimiliki partai 

politik, muncul juga tanggung jawab sosial yang harus diemban. Orang-orang 

yang masuk ke suatu partai politik diharapkan tidak hanya memfokuskan diri 

mereka pada cara mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah tools dan 

instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah penciptaan kondisi yang 

lebih baik bagi bangsa dan negara.  

Kedua, partai politik sebagai pelayan publik. Partai politik dapat dilihat 

sebagai entitas yang dibebani kewajiban untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui perjuangan 

ideologi mereka yang tercermin dalam program kerja dan platform partai. Sudah 

saatnya partai politik turun gunung dan lebih mendekatkan diri pada anggota 

masyarakat yang mereka wakili maupun seluruh masyarakat pada umumnya. 
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Eksistensi partai politik tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat. 

Karena dari  masyarakatlah partai politik dilahirkan. Karena ikatan ideologi dan 

upaya memperjuangkan tujuan sekelompok masyarakatlah partai politik didirikan. 

Jadi, setelah berhasil berdiri, suatu partai diharapkan tidak akan meninggalkan 

masyarakatnya.  

Ketiga, partai politik sebagai agen pembaharuan. Partai politik 

diharapkan memiliki visi dan tujuan jangka panjang yang jelas tentang mau 

dibawa ke manakah rakyat dan mau ke manakah bangsa serta negara 

dikembangkan. Tanpa adanya blueprint yang jelas membuat suatu partai politik 

terombang-ambing dengan mengikuti arus yang berkembang belaka. Yang paling 

mengkhawatirkan, partai politik macam ini tidak mengetahui ke arah manakah 

perkembangan tersebut berakhir. Untuk itu, harus ada visi dan tujuan jangka 

panjang yang jelas, sehingga memberikan arahan dan petunjuk tentang mau ke 

mana parti politik itu berevolusi dan bagaimana peran serta kontribusinya di 

dalam masyarakat secara keseluruhan. Namun, memiliki visi dan tujuan jangka 

panjang yang jelas saja masih belum cukup. Partai politik juga harus menjadi agen 

pembaharuan. Partai politik harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan 

terobosan ide dan gagasan mereka dalam masyarakat. Partai politik dituntut untuk 

selalu memikirkan inovasi yang tiada henti guna mencari pemecahan 

permasalahan yang dihadapi.  

Keempat, partai politik sebagai harapan sosial. Masyarakat berharap 

bahwa partai politik dapat membawakan perbaikan bagi masyarakat. Beban yang 

diberikan masyarakat kepada partai politik juga semakin tinggi. Partai politik 

semakin dituntut untuk lebih berorientasi kebangsaan ketimbang hanya mengejar 
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target dan kepentingan partai. Target dan kepentingan partai hanyalah media untuk 

mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsa. Masyarakat berharap bahwa partai 

politik mampu untuk memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan 

persoalan yang mereka hadapi, dan bukannya menjadi sumber masalah itu sendiri. 

4. Klasifikasi Parpol 

Analisis Feith dan Castles (dalam Asshiddiqie, 2013:6), Indonesia 

Political Thinking (1945-1965) menyebutkan ada lima aliran politik yang 

berkembang dalam pergolakan/ konflik ideologi berselimut politik, yakni Islam 

Politik, Nasionalisme Radikal, Sosialisme Demokratis, Tradisionalisme Jawa, dan 

Komunisme. Setidaknya kelima prototipe politik tersebut dengan meminjam 

istilah Geertz sebagai “aliran” bisa menjawab dinamika pertentangan ideologi 

negara prakemerdekaan. 

 Asshiddiqie (2013:10) menjelaskan klasifikasi parpol sebagai berikut. 

 
Berangkat dari Maklumat 3 November 1946, lahirlah beragam partai 
politik yang secara kontekstual diklasifikasikan ke dalam tiga kekuatan 
ideologi. Pertama, Islam. Kedua, nasionalis. Ketiga, marxisme 
sebagaimana yang dipetakan Soekarno. Di sisi lain, basis pemetaan 
munculnya beragam partai politik sebagai simbol personifikasi 
perjuangan politik tersebut juga berbasiskan pada ideologi keagamaan, 
ideologi kebangsaan (Pancasila dan UUS 1945), dan ideologi Marxisme, 
Sosialisme-Leninisme. 
 

Surbakti (2010:155) menyebut tipologi partai politik ialah pengklasifi-

kasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan 

orientasi, komposisi dan fungsi anggota, serta basis sosial dan tujuan. Klasifikasi 

ini cenderung bersifat tipe ideal karena dalam kenyataan, tidak sepenuhnya 

demikian. 

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasi menjadi 
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tiga tipe. Pertama, partai politik pragmatis ialah partai yang mempunyai program 

dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. 

Dengan demikian perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga 

mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut. Kedua, 

partai doktriner ialah partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan 

konkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat 

nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk 

program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat 

partai. Ketiga, partai kepentingan adalah partai politik yang dibentuk dan dikelola 

atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau 

lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan 

(Surbakti, 2010:155-156). 

Berpijak pada komposisi dan fungsi anggota, partai politik dapat 

digolongkan menjadi dua. Pertama, partai politik massa atau lindungan 

(patronage) adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan 

jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan 

mengembangkan diri sebagai pelindung bagi pelbagai kelompok dalam 

masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat 

dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. 

Kedua, partai kader adalah partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan 

organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi 

keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi 

yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan 

tanpa pandang bulu (Surbakti, 2010:156-157). 
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Bagian berikut adalah klasifikasi partai politik berdasarkan basis sosial 

dan tujuan. Menurut Almond (dalam Surbakti, 2010:157-158), berdasarkan basis 

sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat tipe. Pertama, partai politik yang 

beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, 

menengah, dan bawah. Kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari 

kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha. 

Ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama 

tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan sebagainya. Keempat, partai 

politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti 

suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran 

Teori substansi yang pertama dalam penelitian ini adalah teori 

konstruktivisme. Permasalahan pokok yang dibahas di dalamnya adalah tentang 

pengetahuan dan masalah kecerdasan. Uraian berikut merupakan rangkuman teori 

konstruktivisme Jean Piaget dalam buku “The Origins of Intelligence in 

Children”. Naskah aslinya berbahasa Perancis, lalu diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris oleh Margaret Cook.  

Kecerdasan adalah adaptasi sehingga untuk memahami hubungannya 

dengan kehidupan secara umum, perlu kajian secara tepat terkait organisme dan 

lingkungan. Dengan demikian hidup adalah ciptaan yang terus menerus dari 

bentuk-bentuk yang semakin kompleks dan keseimbangan progresif dari bentuk-

bentuk ini dengan lingkungan. Apa yang harus kita terjemahkan ke dalam istilah-
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istilah adaptasi bukanlah tujuan-tujuan tertentu yang dikejar oleh kecerdasan 

praktis pada awalnya, tetapi itu adalah hubungan mendasar yang khas dengan 

kesadaran itu sendiri, berupa pemikiran hubungan terhadap berbagai hal.  

Organisme menyesuaikan diri secara material dengan membangun 

bentuk-bentuk baru agar sesuai dengan mereka di alam semesta. Sedangkan 

kecerdasan memperluas ciptaan ini dengan membangun struktur mental yang 

dapat diterapkan pada lingkungan. Pada awal evolusi mental, adaptasi intelektual 

dengan demikian lebih terbatas daripada adaptasi biologis. Oleh karena itu, 

kecerdasan adalah contoh khusus dari aktivitas organik dan jika hal-hal yang 

dirasakan atau diketahui adalah bagian terbatas dari lingkungan tempat organisme 

cenderung beradaptasi, pembalikan hubungan ini kemudian terjadi.  

Sekarang tepat untuk memperjelas ruang lingkup penafsiran teori 

konstruktivisme dengan mencoba menyediakan pandangan tentang lima cara 

berbeda untuk memahami operasi kecerdasan dan konsepsi asal-usul asosiasi. 

Pertama, seseorang dapat menghubungkan kemajuan intelektual dengan tekanan 

lingkungan eksternal yang karakteristiknya dibentuk secara independen dari 

aktivitas subjek sehingga akan membuat mereka terkesan sedikit demi sedikit. 

Penjelasan seperti itu ketika diterapkan pada struktur turun-temurun, mengarah 

pada pengaturan kebiasaan sebagai tindakan utama dan untuk mempertimbangkan 

asosiasi yang diperoleh secara mekanis sebagai sumber kecerdasan. Hal ini, pada 

dasarnya, sulit untuk memahami hubungan antara lingkungan dan kecerdasan 

selain dari asosiasi atomistik ketika seseorang mengabaikan aktivitas intelektual.  

Teori-teori yang menganggap lingkungan sebagai totalitas atau kumpulan 

totalitas wajib mengakui bahwa itu adalah kecerdasan atau persepsi yang 
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menguasainya dengan kualitas ini. Seseorang tidak melihat bagaimana, dalam 

hipotesis empiris, lingkungan yang dianggap sebagai totalitas itu sendiri, dapat 

memaksakan dirinya pada pikiran jika bukan oleh pecahan-pecahan yang 

berurutan, yaitu oleh asosiasi. Keutamaan yang diberikan kepada lingkungan 

karena itu membawa serta hipotesis asosiasi.  

Kedua, seseorang dapat menjelaskan kecerdasan dengan kecerdasan itu 

sendiri. Artinya, mengandaikan keberadaan suatu aktivitas yang terstruktur sejak 

permulaan dengan hanya menerapkan sendiri pada konten yang semakin kaya dan 

kompleks. Dengan demikian "kecerdasan organik" akan ada sedini bidang 

fisiologis dan akan diperluas menjadi kecerdasan sensorimotor hingga akhirnya, 

menjadi kecerdasan yang benar-benar reflektif. Jenis penafsiran ini tentu saja 

setara dengan vitalisme dalam biologi. Berkenaan dengan asosiasi dan kebiasaan, 

seperti yang telah kita lihat, menganggap mereka berasal dari kecerdasan pada 

tingkat yang berbeda dan bukan sebagai fakta utama. Kami akan menyebut solusi 

kedua ini Intelektual.  

Bagian ketiga, sesuai dengan konsepsi a priori, menganggap kemajuan 

kecerdasan sebagai akibat tidak hanya untuk kemampuan yang diberikan dalam 

keadaan lengkap tetapi untuk manifestasi dari serangkaian struktur yang 

dipaksakan dari dalam. Persepsi dan kecerdasan sebanding dengan kebutuhan 

yang dibangkitkan oleh kontak dengan lingkungan. Dengan demikian, struktur 

akan mengekspresikan konteks organisme dan karakteristik turunannya, yang 

akan membatalkan rekonsiliasi antara kecerdasan dan asosiasi atau kebiasaan 

yang diperoleh di bawah pengaruh lingkungan.  

Di tempat keempat, kecerdasan dipahami sebagai rangkaian upaya atau 
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groping. Hal ini diilhami oleh kebutuhan dan implikasi yang dihasilkan dari 

aktivitas mereka, tetapi dipilih oleh lingkungan eksternal. Interpretasi 

penyelidikan pragmatis ini akan menjadi perantara antara empirisme solusi 

pertama dan prioritas dari yang ketiga. Dari sudut pandang hubungan antara 

kecerdasan dan asosiasi berdasarkan kebiasaan, hasilnya seperti yang terakhir, 

dalam kontras kedua jenis perilaku, tetapi kurang radikal, karena asosiasi yang 

diperoleh memainkan peran penting dalam meraba-raba.  

Kelima, seseorang dapat memahami kecerdasan sebagai pengembangan 

aktivitas asimilasi yang hukum fungsionalnya ditetapkan sedini kehidupan 

organik dan yang strukturnya berturut-turut melayani sebagai organ diuraikan oleh 

interaksi antara dirinya dan lingkungan eksternal. Solusi semacam itu berbeda dari 

yang pertama karena tidak menempatkan aksen pada pengalaman saja, tetapi pada 

aktivitas subjek membuat pengalaman. Hal ini dibedakan dari yang kedua karena 

ia tidak menganggap kecerdasan siap dibuat dan diberikan sejak awal. Kecerdasan 

menguraikan dirinya sendiri dan hanya hukum fungsionalnya yang terlibat dalam 

organisasi organik dan asimilasi. Simpulan statis dari solusi ketiga itu menyajikan 

kontras ide dari aktivitas penataan, tanpa struktur dibentuk sebelumnya, yang 

menimbulkan organ-organ kecerdasan sebanding dengan fungsi dalam kontak 

dengan pengalaman. Akhirnya, itu berbeda dari solusi keempat dalam hal itu 

membatasi peran kesempatan dalam meraba-raba demi gagasan pencarian terarah, 

arah ini dijelaskan oleh kontinuitas aktivitas asimilasi, dari organisasi refleks dan 

elaborasi kebiasaan yang paling dasar dengan yang paling kompleks struktur 

kecerdasan deduktif. Tetapi kontinuitas ini tidak mengurangi jumlah yang lebih 

tinggi ke yang lebih rendah atau untuk mengurangi reduksi terbalik.  
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Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa individu (subjek) berinteraksi 

dengan objek dan peristiwa sehingga memperoleh pola-pola penanganan. 

Konstruktivisme dalam pandangan filsafat pengetahuan menyatakan bahwa 

pengetahuan kita merupakan konstruksi, bukan imitasi dari kenyataan. Jadi, 

pengetahuan merupakan akibat dari konstruksi kognitif kenyataan yang terjadi 

melalui serangkaian aktivitas seseorang. Dengan kata lain, pengetahuan bukanlah 

tentang hal-hal yang terlepas dari pengamat, tetapi sebagai ciptaan manusia 

sehingga pembentukan pengetahuan berjalan terus-menerus dan terjadi 

reorganisasi atau rekonstruksi karena adanya pengalaman baru.  

Terdapat beberapa definisi konstruktivisme (Rumate, 2005). Pertama, 

menurut aliran filsafat pengetahuan, bahwa pengetahuan kita merupakan 

konstruksi (bentukan) kita sendiri, bukan imitasi dari kenyataan, dan bukan 

gambaran dunia kenyataan yang ada. Kedua, pengetahuan selalu merupakan 

akibat dari konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian 

aktivitas seseorang, seperti membentuk skema, kategori, konsep dan struktur 

pengetahuan  yang diperlukan untuk pengetahuan. Ketiga, pengetahuan bukanlah 

tentang hal-hal yang terlepas dari pengamat, tetapi merupakan ciptaan manusia 

yang dikonstruksikan dari pengalaman atau dunia yang dialaminya. Keempat, 

pembentukan pengetahuan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi 

reorganisasi atau rekonstruksi karena adanya pengalaman baru.  

Konstruktivisme saat ini semakin memengaruhi pembelajaran. Sebagian 

pakar menganggap konstruktivisme sebagai suatu aliran filsafat pengetahuan. 

Sebagian lagi menganggapnya sebagai suatu teori tentang pembelajaran (Rumate, 

2005). Menurut Kamus Merriam Webster, teori ialah prinsip-prinsip umum yang 
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masuk akal atau dapat diterima secara ilmiah yang disajikan untuk menjelaskan 

suatu fenomena. Adapun filsafat adalah pencarian akan pemahaman umum 

tentang nilai-nilai dan realitas yang dilakukan terutama melalui cara spekulatif, 

bukan secara observasi. Konstruktivisme bukan berakar pada penelitian 

pendidikan dibanding dengan berbagai teori belajar yang lain seperti behaviorisme 

dan kognitivisme. Akan tetapi saat ini konstruktivisme banyak dikembangkan oleh 

komunitas pendidik dalam merancang pembelajaran dan desain instruksional. 

Menurut Thobroni (2015:94-96), tokoh teori belajar konstruktivisme 

cukup banyak. Di antara tokoh tersebut antara lain Driver dan Bell, J.J. Piaget, 

Vigotsky, Tasker, Wheatley, dan Hanbury. Dari tokoh-tokoh itu, Piaget dan 

Vigotsky merupakan tokoh paling aktif sehingga sangat berpengaruh. Piaget 

menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi 

dan akomodasi. Asimilasi yaitu penyerapan informasi baru dalam pikiran, 

sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya 

informasi baru sehingga informasi tersebut memiliki tempat.  

Masih menurut Tobroni (2015:93), konstruktivisme sebenarnya bukan 

merupakan gagasan baru. Mula-mula apa yang dialami manusia merupakan 

himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Hal ini menyebabkan 

seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Konstruktivisme 

memiliki beberapa konsep umum seperti pembelajar aktif membina pengetahuan 

berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pembelajar 

seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka.  

Sebagai sebuah teori, konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap 

manusia untuk belajar menemukan kompetensi diri, pengetahuan atau teknologi, 
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dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Menurut teori ini, 

pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas 

yang dihadapinya. Dalam perkembangannya, teori ini dipengaruhi disiplin 

psikologi, terutama psikologi kognitif Piaget yang berhubungan dengan 

mekanisme psikologis yang mendorong terbentuknya pengetahuan.  

Proses aktif siswa mengonstruksi pengetahuan dicirikan beberapa hal 

yaitu belajar berarti membentuk makna, konstruksi makna sebagai proses terus-

menerus, belajar lebih berorientasi pada pengembangan pemikiran, skemata 

keraguan seseorang merangsang pemikiran lebih lanjut, hasil belajar dipengaruhi 

pengalaman belajar, dan hasil belajar siswa tergantung pada apa yang sudah 

diketahuinya (Thobroni, 2015:93-94).  

Terdapat tiga dalil pokok Piaget dalam kaitannya dengan tahap 

perkembangan intelektual atau tahap perkembangan konstruktivisme kognitif. 

Pertama, perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang 

selalu terjadi dengan urutan yang sama. Ini berarti setiap manusia akan mengalami 

urutan-urutan tersebut. Kedua, tahap-tahap didefinisikan sebagai sebuah kluster 

dari operasi mental, berupa pengurutan, pengekalan, pengelompokan, pembuatan 

hipotesis, dan penarikan simpulan yang menunjukkan adanya tingkahlaku 

intelektual. Ketiga, gerak melalui tahap tersebut dilengkapi oleh keseimbangan, 

proses pengembangan yang menguraikan interaksi antara pengalaman (asimilasi) 

dan struktur kognitif yang timbul (akomodasi). 

Teori konstruktivisme lebih memberikan tempat kepada siswa atau 

subjek didik dalam proses pembelajaran daripada guru atau instruktur. Teori ini 

berpandangan bahwa siswa yang berinteraksi dengan berbagai objek dan peristiwa 
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sehingga mereka memperoleh dan memahami pola-pola penanganan terhadap 

objek dan peristiwa tersebut. Dengan demikian, siswa sesungguhnya mampu 

membangun konseptualisasi dan pemecahan masalah mereka sendiri. Oleh karena 

itu, kemandirian dan kemampuan berinisiatif dalam proses pembelajaran sangat 

didorong untuk dikembangkan (Asrori. 2007:27-28). 

Sumber lain menyebut bahwa teori-teori baru dalam psikologi 

pendidikan dikelompokkan dalam teori pembelajaran konstruktivis (constructivist 

theories of learning). Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan 

itu tidak lagi sesuai. Agar siswa benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Teori ini 

berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, dan 

teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori Bruner (Slavin dalam Nur, 2002:8). 

Dalam pernyataan lebih rinci, para ahli konstruktivisme memandang 

belajar sebagai hasil dari konstruksi mental. Para siswa belajar dengan cara 

mencocokkan informasi baru yang mereka peroleh bersama-sama dengan apa 

yang telah mereka ketahui. Siswa akan dapat belajar dengan baik jika mereka 

mampu mengaktifkan konstruk pemahaman mereka sendiri. Kemudian para ahli 

konstruktivisme menyebut bahwa belajar juga dipengaruhi oleh konteks, 

keyakinan, dan sikap siswa. Dalam proses pembelajaran para siswa didorong 

untuk menggali dan menemukan pemecahan masalah mereka sendiri serta 

mencoba untuk merumuskan gagasan-gagasan dan hipotesis. Mereka diberikan 
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peluang dan kesempatan yang luas untuk membangun pengetahuan awal mereka 

(Asrori, 2007:28). 

Menurut teori konstruktivisme ini satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang 

membawa siswa ke pemahaman  yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri 

yang harus memanjat anak tangga tersebut (Nur, 2002:8). 

Von Galserfeld (dalam Budiningsih, 2012:57) mengemukakan bahwa ada 

beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengonstruksi pengetahuan, 

yaitu 1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman; 2) 

kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan 

perbedaan; dan 3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu 

daripada lainnya. Selain kemampuan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses mengonstruksi pengetahuan adalah konstruksi pengetahuan seseorang yang 

telah ada, domain pengalaman, dan jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. 

Guru atau pendidik menurut teori konstruktivisme berperan membantu 

agar pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak 

mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa 

untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami 

jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim 
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bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan 

kemauannya.  

2. Teori Konstruksi Sosial 

Berbicara tentang teori konstruksi sosial tentu bermula dari dialektika 

antara individu dan masyarakat dalam memandang peran pengetahuan. Secara 

implisit pernyataan tersebut bermakna bahwa pengetahuan, individu, dan 

masyarakat bila diletakkan pada sebuah segitiga sama sisi, akan memosisikan 

pengetahuan pada puncaknya, sedangkan individu dan masyarakat pada kedua 

ujung alasnya. Teori konstruksi sosial umumnya selalu dikaitkan dengan Peter L. 

Berger dan Thomas Luckmann. Tulisan Berger dan Luckmann tentang definisi 

ulang hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan menarik perhatian para ahli 

sosiologi dalam usaha mereka mengembangkan teori-teori sosiologi. Peristiwa 

inilah yang menjadi fenomena awal munculnya teori konstruksi sosial. Konstruksi 

sosial berkembang pada abad ke-20. Pendekatan yang kemudian berkembang 

pesat pada tahun 1970-an ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide Foucault, yang 

kemudian disebut konstruksionisme sosial, sosio-konstruksionisme, atau non-

esensialisme (Ngangi, 2011:1) . 

Berger dan Luckmann (2013:63-70;176-180) membahas dua masalah 

besar terkait hubungan pengetahuan, individu, dan masyarakat. Kedua 

pembahasan itu adalah masyarakat sebagai kenyataan objektif dan masyarakat 

sebagai kenyataan subjektif. Masyarakat sebagai kenyataan obyektif jika dipahami 

secara sederhana, berarti masyarakat sebagai hasil dan dibentuk oleh individu. 

Berger dan Luckman merinci pandangan tersebut dalam dua bagian lebih 

mendalam, yaitu tentang pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan dirinci lagi ke 
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dalam hubungan organisme dan aktivitas, asal mula pelembagaan, pengendapan 

dan tradisi, peranan, serta lingkup dan cara-cara pelembagaan. Adapun legitimasi 

diurai ke dalam asal mula universum-universum simbolis, peralatan konseptual 

untuk memelihara universum, dan organisasi sosial untuk memelihara universum.  

Selanjutnya pembahasan mengenai masyarakat sebagai kenyataan 

subyektif dirinci menjadi internalisasi kenyataan, internalisasi dan struktur sosial, 

teori-teori identitas, serta organisme dan identitas. Dalam internalisasi kenyataan 

terdapat tiga pembahasan mendalam yaitu sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, 

serta memelihara dan mentransformasi kenyataan subyektif. Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa sosialisasi selalu terjadi dalam konteks struktur sosial tertentu. Hal 

ini tidak hanya berkaitan dengan isi, namun juga tingkat keberhasilannya memiliki 

kondisi sosial-kultural dan konsekuensi sosiokultural. Pernyataan ini terkandung 

makna bahwa analisis mikro-sosiologis atau sosial-psikologis dari fenomena 

internalisasi harus selalu dilatarbelakangi pemahaman makro-sosial tentang aspek-

aspek strukturalnya. 

Dalam subbab teori-teori identitas dinyatakan bahwa identitas sebagai 

satu unsur kunci kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektik dengan 

masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial sehingga ketika diperoleh 

wujudnya, identitas dipelihara, dimodifikasi, bahkan dibentuk ulang oleh 

hubungan-hubungan sosial. Dengan demikian proses sosial yang terlibat dalam 

membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh sutruktur sosial. Pada 

subbab terakhir, yaitu organisme dan identitas. Salah satu penjelasan penting dari 

bagian ini bahwa organisme terus memengaruhi tiap tahap kegiatan manusia untuk 

membentuk kenyataan dan bahwa organisme itu pada gilirannya juga dipengaruhi 
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oleh kegiatan itu.  

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini 

biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. 

Asumsi dasarnya pada “realitas adalah konstruksi sosial” dari Berger dan 

Luckmann. Selanjutnya dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa 

kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana 

budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial 

dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak 

mengasumsikan keseragaman. Ketiga, bersifat konsisten dengan masyarakat dan 

waktu (Ngangi, 2011:1) 

Dapat dirangkum beberapa pernyataan penting berkaitan dengan 

konstruksi sosial. Pertama, konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada 

kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. 

Diperlukan waktu untuk memahami dan menghargai implikasi penuh dari 

pernyataan ini. Kedua, konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (a 

claim) dan sebuah sudut pandang (a viewpoint) bahwa kandungan dari kesadaran 

dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan 

masyarakat.  

Tercakup di dalam pandangan konstruksi sosial, disebutkan bahwa semua 

kuantitas metafisik riil dan abstrak yang dianggap sebagai suatu kepastian itu 

dipelajari dari orang lain di sekitar kita. Demikian juga DeLamater dan Hyde, 

menyebut bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok 

(essences) yang benar. Realitas adalah konstruksi sosial, oleh karena itu fenomena 

seperti homoseksual adalah konstruksi sosial, hasil dari suatu budaya, bahasanya, 
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dan juga institusi-institusi. Konstruksi sosial memfokuskan bukan pada pasangan 

seksualitas yang menarik tapi pada variasi-variasi budaya dalam 

mempertimbangkan apakah yang menarik itu. 

Berger dan Luckmann (2013:1) menyebut bahwa kenyataan itu dibangun 

secara sosial dan bahwa sosiologi pengetahuan harus menganalisis proses 

terjadinya hal itu. Istilah-istilah kunci dalam pernyataan-pernyataan itu adalah 

”kenyataan’ dan “pengetahuan”. Istilah-istilah tersebut tidak hanya dipakai dalam 

pembicaraan sehari-hari, tetapi sudah melalui suatu sejarah penyelidikan filosofis 

yang panjang. Pembahasan berikut tidak perlu lagi memasuki pembahasan 

mengenai seluk-beluk semantik penggunaan istilah itu, baik dalam kehidupan 

sehari-hari atau dari segi filsafat.  

Cukup kiranya jika “kenyataan” didefinisikan sebagai suatu kualitas yang 

terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui memiliki keberadaan (being) 

yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri (kita tidak dapat “meniada-

kannya dengan angan-angan”).  Sedangkan “pengetahuan” didefinisikan sebagai 

kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik-

karakteristik yang spesifik. 

Penting untuk diperhatikan bahwa hubungan antara manusia, sebagai 

produsen, dan dunia sosial sebagai produksinya, tetap merupakan hubungan yang 

dialektis. Maksudnya, manusia tentunya tidak dalam keadaan terisolasi, tetapi 

dalam kolektivitas-kolektivitasnya dan dunia sosialnya berinteraksi satu sama lain. 

Produk berbalik mempengaruhi produsennya. Eksternalisasi dan obyektivasi 

merupakan momen-momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus 

menerus. Momen ketiga dalam proses ini, yakni internalisasi dengan pengertian 



94 
 

dunia sosial yang sudah diobyektivasi dimasukkan kembali ke dalam kesadaran 

selama berlangsungnya sosialisasi (Berger dan Luckmann, 2013:83).  

Kita sudah bisa melihat hubungan yang mendasar antara ketiga momen 

dialektik ini dalam kenyataan sosial. Masing-masing dari ketiga momen itu 

bersesuaian dengan suatu karakterisasi yang esensial dari dunia sosial. Masyarakat 

merupakan produk manusia. Masyarakat merupakan kenyataan obyektif. Manusia 

merupakan produk sosial. Kiranya juga sudah jelas bahwa suatu analisis dunia 

sosial yang mengesampingkan salah satu dari ketiga momen itu akan 

menghasilkan suatu distorsi. 

Perlu ditegaskan ulang, teori sosial sebagai teori analisis dalam penelitian 

ini adalah teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 

Teori konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua 

nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Dengan demikian 

individu merupakan produk dan sekaligus pencipta pranata sosial. Menyangkut 

skema dialektis teoritis konstruksi sosial dijelaskan oleh Berger sebagai berikut.  

Eksternalisasi adalah usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, 

baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal itu merupakan hakikat manusia 

sendiri dan sebagai keharusan antropologis, bahwa manusia selalu mencurahkan 

diri dalam dunia tempat ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai 

ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya.  

Selanjutnya, objektivasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental 

maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Hasil itu menghadapi sang 

penghasilnya sendiri sebagai suatu faktisitas yang ada di luar dan berlainan dari 

manusia yang menghasilkannya. Lewat proses ini masyarakat menjadi suatu 
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realitas sui generis. Objektivasi masyarakat meliputi beberapa unsur, misalnya 

institusi, peranan, dan identitas.  

Terakhir, proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia 

objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur 

dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia yang diobjektivikasi akan ditangkap 

sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi 

kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil masyarakat. 

Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa pembelajaran sebagai bagian 

dari pendidikan menghasilkan perubahan pada subjek belajar. Perubahan tersebut 

bisa memenuhi harapan menuju kebaikan atau perubahan menuju bentuk 

pengingkaran. Subjek belajar berinteraksi dengan berbagai objek dan peristiwa 

sehingga mereka memperoleh dan memahami pola-pola penanganan terhadap 

objek dan peristiwa tersebut. Dia berada dalam suatu lingkungan sosial tertentu, 

yang sarat dengan perubahan, kepercayaan, nilai, dan norma tertentu. Oleh karena 

itu, subjek belajar senantiasa berada dalam konteks sosiobudaya yang melembaga 

dalam suatu masyarakat. Sebab, masyarakat di mana pun dan kapan pun tak 

mungkin terorganisasi tanpa suatu budaya yang mengorganisasikan makna dan 

praktik sosial mereka sehari-hari.  

Sejalan dengan gagasan tersebut, tindakan manusia yang terorganisasi 

tidak selalu bersifat mekanik dan terukur secara kuantitatif. Manusia memiliki 

dasar-dasar tindakan yang lebih fleksibel bahkan hanya terukur secara kualitatif, 

seiring dinamika yang terjadi dalam diri dan di luar diri. Hal ini semakin 

menguatkan pandangan bahwa manusia, di dalam kajian ini adalah siswa SMA, 

sebagai entitas yang aktif karena tuntutan yang terjadi dalam diri untuk selalu 
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memperbarui dan mengonstruksi pengetahuan, pandangan, dan perilaku 

berpolitik.  
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